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INTRODUÇÃO

Este trabalho tem o objetivo de apresentar um estudo sobre a empresa Funerária São Paulo Ltda, fundada 
em 1975, com 39 anos de experiência, tem o objetivo de prestar assistência funerária a Carapicuíba e Região. 
Trata-se de uma empresa do grupo Plano São Paulo, e hoje atende a todo Brasil. 

Quando alguém próximo acaba de falecer, é um momento muito difícil, que pode ser ainda mais complicado 
sem uma ajuda necessária.  A Funerária São Paulo tem um papel fundamental para resolver todo esse tipo de 
situação para amenizar os problemas das pessoas que se encontram neste momento e oferecem total apoio para 
auxiliar os familiares, todos se envolvem no atendimento, tendo um papel de grande importância em relação 
à ética dessa cerimônia para que os familiares possam viver a dor da perda sem agregar a ela mais sofrimento. 
Um serviço bem realizado pode fazer muito pelo processo de luto de uma família.

A funerária não ajuda somente a cuidar de todos os detalhes do enterro, também possui planos de assistência 
familiar que abrange nacional e internacional. É a contratação antecipada de uma empresa de assistência 
funeral que cuidará não só dos gastos, mas principalmente da família para que esta possa ter tranquilidade e 
segurança evitando assim que o sofrimento seja maior. 

CAPÍTULO 1 – EMPRESA

1.1. HISTÓRIA
Com mais de 30 anos de experiência na prestação de serviços especializados no ramo funerário, a Funerária 

São Paulo é referência nacional em seu segmento com projetos internacionais, tanto com relação à qualidade 
dos serviços prestados, quanto pela gama de especialização, sendo uma das poucas a dominar todo o ciclo 
laboratorial de tanatopraxia, a partir de laboratório próprio.

Uma empresa que nasceu da necessidade de garantir um apoio e conforto as famílias em lutos.
 Contando com profi ssionais e agentes especializados, experientes e treinados para bem servir à população no 

momento difícil da ocorrência do óbito, treinados na prestação de serviços com um atendimento personalizado, 
humano e voltado para tomar todas as medidas necessárias nesses momentos difíceis. Seguros em fornecer 
serviços de alta qualidade, com a devida sensibilidade e atenção para com os entes envolvidos, além da 
manutenção de elevado padrão ético e respeito aos valores familiares específi cos da prestação de serviços.

 Utilizando estrutura própria de atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, com condições de 
mobilizar os recursos necessários para efetuar a prestação de todo o serviço a partir do óbito, em qualquer 
local, público ou privado, dentro ou fora do município, contando com veículos especializados de frota.

A empresa possui transparência, segurança e tranquilidade dos clientes que atende com assistência funeral 
completa e de alto padrão.

Atuam desde do atendimento inicial a família até o traslado de corpos e sua preparação (Tanotopraxia e 
Higienização), com urnas de diversos modelos e preços, ornamentações e coroas de fl ores.

1.2. MISSÃO, VISÃO E VALORES

MISSÃO
Proporcionar cerimónias fúnebres que 
possamtrazer conforto, amparo e respeito 
emum momento de dor dos nossos clientes 
e familiares.

VISÃO
Ser a maior referência brasileira em 
assistência familiar em cerimonial fúnebre.

VALORES
Transparência
Comprometimento
Respeito
Excelência
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1.3.SETORES ADMINISTRATVOS

ORGANOGRAMA

ÁREA DE MARKETING

O objetivo desse setor dentro da Funerária São Paulo é divulgar os produtos e serviços na região de atuação. 
O critério usado para dar os preços se baseia nos produtos comprados. A partir da compra do material calculam 
os custos, calcula uma margem de lucro e fazem uma pesquisa de mercado, chegando em um valor para 
divulgação dos produtos e serviços. Para fazer a divulgação da empresa eles utilizam campanhas e participam 
de eventos, entre divulgação em jornais, banner, revistas, TV, camisetas, brindes, folhetos na região.
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ÁREA DE PRODUÇÃO OU OPERAÇÕES

O Objetivos dessa área são as vendas de planos de assistência funeral e vendas de prestações de serviços 
funerários. Eles são responsáveis pelo estoque e compra de materiais e fazem uma pesquisa do mercado 
trazendo as tecnologias para a empresa.

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

Essa área dentro da empresa é desenvolvida para dar capacitação e treinamento para os funcionários. 
Responsável pelo recrutamento de novos colaboradores. Trazendo a melhor equipe que se destaca no mercado.

ÁREA FINANCEIRA
Essa área tem o objetivo na empresa de ter um fi nanceiro sólido e efi caz, trazendo o equilíbrio para a 

empresa. Seguindo e mantendo um planejamento fi nanceiro, estudando o risco e ameaças para a empresa.

1.4.PRODUTOS

Os principais produtos são:
- Vendas de urnas;
- Prestações de serviços funerários;
- Transporte;
- Venda de coroas de fl ores;
- Vendas de tanatopraxia;
- Aluguel de velório;
- Vendas de planos de assistência funeral;
- Acessórios como: Muletas, Bengalas, Andadores, Cadeiras de rodas, Cadeira de banho;
- Plano funerários. 
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CAPÍTULO 2 – REFERENCIAL TEÓRICO

2.1.  SERVIÇO 

 O falecimento de uma pessoa provoca o rompimento de um elo das relações familiares, de amigos e 
mesmo na sociedade. O luto seria uma reação à perda e também um processo de reconstrução e reorganização 
diante da morte. Tal processo exige um desafi o emocional e cognitivo com o qual o enlutado tem de lidar. 
Há pessoas que vivenciam essa fase com o impacto psicológico da perda e, com o passar do tempo, passam a 
recuperar o interesse pela vida, tendo no luto um processo de reconstrução. 

Primeira coisa que se vem na cabeça quando se fala de funerária, são os caixões, só que antes de mais nada, 
é um prestador de serviços, com o objetivo de dar todo o atendimento e apoio para aqueles que acabaram de 
perder alguém próximo. 

Alguns acontecimentos como a morte, são inevitáveis e fogem do controle de qualquer pessoa, mas outros 
podem ser previstos e controlados. Quando alguém próximo acaba de falecer, é um momento muito difícil, 
que pode ser ainda mais complicado sem uma ajuda necessária.  

A Funerária São Paulo tem um papel fundamental para resolver todo esse tipo de situação para amenizar 
os problemas das pessoas que se encontram neste momento e oferecem total apoio para auxiliar os familiares, 
todos se envolvem no atendimento, tendo um papel de grande importância em relação à ética dessa cerimônia 
para que os familiares possam viver a dor da perda sem agregar a ela mais sofrimento. Um serviço bem 
realizado pode fazer muito pelo processo de luto de uma família.

A funerária não ajuda somente a cuidar de todos os detalhes do enterro, também possui planos de assistência 
familiar que abrange nacional e internacional. É a contratação antecipada de uma empresa de assistência 
funeral que cuidará não só dos gastos, mas principalmente da família para que esta possa ter tranquilidade e 
segurança evitando assim que o sofrimento seja maior.

Os estudos do objeto da presente pesquisa serão fundamentos da seguinte hipótese: As funerárias 
compreendem a dor dos familiares e oferecem serviços onde há elementos de boa educação.

O presente projeto tem por objetivo geral, analisar a assistência funerária para as famílias dos Municípios 
de Carapicuíba, Itapevi e Santana do Parnaíba e propor estratégias voltadas às necessidades do cliente.

Pretende- se com o presente trabalho identifi car as possíveis melhorias nos resultados. 
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1.2.PERDA

Segundo Houaiss, no verbete “perder”. Encontra- se diversos signifi cados, das quais para o presente estudo 
interessa o seguinte: 

Perder: “fi car sem (alguém próximo), 
por morte ou rompimento.”

De acordo com VIORST (2005), a perda é uma condição permanente da vida humana, pois vive-se o ato 
de perder e abandonar. E a morte não é a única perda que se possui na vida: perde-se pessoas queridas, saúde, 
papéis, empregos, posições, nos separamos, muda-se de casa, nossos fi lhos saem de casa e, junto com tudo 
isso, perde-se também vários sonhos e expectativas.

Qualquer perda se torna dolorosa e todas as pessoas estão sujeitos a passar por essa experiência, pois a 
morte é a única certeza de que temos que ter. Quem perde algo ou alguém vive a tristeza da ausência da pessoa 
falecida e tem que se adaptar a uma nova realidade.

No presente trabalho, o principal foco a ser abordado é a perda pela morte.
Conforme Lya Luft, não se quer perder. A autora explica o porquê nenhum ser humano gosta de perder: 

simplesmente porque perder de uma forma ou outra, dói. A dor é importante, faz parte do processo de luto e 
para enfrentar as dores e tristezas, precisa de recursos internos.

Após a perda de uma pessoa amada, os familiares e amigos vão continuar inconsoláveis, não vão encontrar 
um substituto, pode vir a preencher, e mesmo que esteja totalmente preenchido, alguma coisa permanecerá.

Segundo a psicóloga Michele Daiane Birck, a mortalidade assombra desde o início da história. A maioria 
das pessoas não consegue dizer adeus e fi nalizar uma relação que terminou em morte, divórcio, fi m de um 
amor, ou de alguma outra forma. Ao se lidar com as perdas no decorrer das nossas vidas, lamentamos por 
certo tempo; depender muito do que foi perdido, da importância que tinha em nossas vidas, da idade em que 
vivenciamos a perda, da nossa história de vida, se estamos ou não preparados psicologicamente e fi sicamente 
para isso, e do apoio externo de que poderemos dispor. 

Quanto maior o afeto com a pessoa falecida, maior a energia necessária para a separação e maior a 
difi culdade para o familiar se adaptar a perda da pessoa amada.



11

2.3. DOR

Segundo Houaiss, no verbete “dor”. Encontra- se diversos signifi cados, das quais para o presente estudo 
interessa o seguinte: 

Dor: “sentimento causado por decepção, desgraça, sofrimento, 
morte de um ente querido, sentimento de pena com relação a 
outra ou a si mesmo; compaixão, dó, etc.”

Quando a família aceita a perda e as mudanças, a dor pode ser transformada em saudade, mantendo sempre 
‘vivas’ as lembranças da pessoa que se foi.

Para BOWLBY (2004) a perda de uma pessoa amada é uma das experiências mais intensas e dolorosas, 
que o ser humano pode sofrer. É penosa não só para quem a vivencia, mas também para quem está próximo. 
É um ato de nos confrontar-se com a nossa própria impotência.

Sofremos por vários tipos de perda, porém a perda de um fi lho é reconhecida como a perda mais dolorosa, 
algo que abala todas as emoções.

2.4. MORTE

Segundo Houaiss, no verbete “morte”. Encontra- se diversos signifi cados, das quais para o presente estudo 
interessa o seguinte: 

Morte: “interrupção defi nitiva da vida de um organismo, fi m da 
vida humana; intenso sofrimento, grande dor e angústia.”

 Para KOVÁCS (2005) a morte faz parte do desenvolvimento humano desde a sua mais tenra idade e 
acompanha o ser humano no seu ciclo vital deixando suas marcas.

A princípio é necessário entendermos que não há somente um tipo de morte durante o processo evolutivo. 
Segundo KOVÁCS (1992) cada indivíduo traz consigo uma representação da morte, pois cada sujeito é 
inserido em uma cultura, em uma crendice.

Segundo Iracema Neno e Maria Júlia Kovács o medo da morte é a resposta psicológica mais comum 
diante da morte, sendo, portanto, um sentimento universal e vital, pois ajuda o indivíduo a superar instintos 
destrutivos. Negar a morte é não querer entrar em contato com as experiências que nos causam sofrimento.
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CAPÍTULO 3 - SENTIMENTOS

3.1. LUTO

Segundo Silveira Bueno : o minidicionário da língua portuguesa. – Ed. ver. e atual – São Paulo : FTD, 
2000. Encontra-se diversos signifi cados para a palavra luto: 

Luto: “sentimento de pesar ou dor pela morte de algúem, os 
sinais exteriores dessa dor; em particular o traje, quase sempre 
preto, que se usa quando se está de luto; tristeza profunda.”

KÜBLER-ROSS (1996) aponta o luto como sendo um processo de evolução. A autora resume em fases 
distintas o que aprendeu em seu trabalho com pacientes terminais, que estavam lidando com a própria morte. 
Os estágios defi nidos pela autora são cinco, que descrevem a maneira como reagimos a todas as perdas, sejam 
elas grandes ou pequenas, permanentes ou temporárias:                                   

  A primeira fase, chamada de negação, funciona como um “pára-choque” logo após receber a notícia 
inesperada. A negação pode ser considerada uma defesa temporária e geralmente logo após é substituída por 
uma aceitação parcial do fato. A difi culdade inicial em aceitar os fatos é algo comum no ser humano, já que 
consciente ou inconscientemente afastamos a idéia da morte com frequência, vivendo uma vida na qual esta 
é negada a todo o instante. Segundo KUBLER-ROSS geralmente ouve-se nesta fase são: “não, isto não pode 
estar acontecendo comigo”, ou ainda “deve estar havendo algum engano”. 

O segundo estágio, afi rma a autora o estágio da raiva, ocorre logo em substituição à negação, quando 
ela não pode mais ser mantida. Esta fase envolve sentimentos relacionados à injustiça, revolta, inveja e 
ressentimentos contra os médicos e enfermeiras, ou ainda contra o destino. A frase característica costuma ser 
“por que comigo?”. 

A fase da barganha, caracterizada pela presença de promessas e negociações, na tentativa de “adiar o 
inevitável”. Estas negociações na maioria das vezes sempre são feitas diretamente com Deus, geralmente são 
mantidas em segredo e almejam um prolongamento da vida, ou ainda que a pessoa não sofra com a morte. 
Atos de caridade e promessas são feitas na tentativa, que pode estar associada a algum tipo de culpa ou 
remorso por erros cometidos no passado.

A fase da depressão, afi rma a autora que, surgem quando as “fi chas começam a cair”, e a perda e a separação 
tornam-se cada vez mais evidentes. Este momento de exteriorização do sofrimento e contato com a dor é a fase 
onde se começa a aceitar a perda. De nada adianta pedir para uma pessoa que se encontra nesta fase não fi car 
triste; estar junto a ela, mostrando-se presente neste momento de dor, é algo que pode surtir um efeito muito 
mais signifi cativo. 

A quinta e última fase, afi rma a autora, chamada de aceitação, não representa uma fase de “cura”, felicidade 
ou fi m do sofrimento, e  sim de aceitação dos fatos. Geralmente as pessoas que conseguem chegar nesta etapa 
puderam “externar seus sentimentos, sua inveja pelos vivos e sadios e sua raiva por aqueles que não são 
obrigados a enfrentar a morte tão cedo” (KÜBLER-ROSS, 1996). 

Pode- se dizer que o luto é um processo de elaboração do sentimento de pesar devido à perda de uma 



13

pessoa amada, que envolve muita tristeza. 
A morte de uma pessoa amada associa-se ao luto. Conforme KOVÁCS (2003) o luto trata-se de um processo 

que afeta o signifi cado que se dá à vida, já que nela provoca profundas mudanças. O enlutado traz a sensação 
de que não foram os mortos que partiram, mas os que fi caram é que foram ejetados do mundo, que até então, 
lhes era familiar.

(...) Não devemos nunca estar muito certos de que sabemos o 
que é melhor ou mais apropriado para os outros ao lidarem com 
seu luto. O julgamento negativo dos outros a respeito de quando 
o luto é demais ou de menos pode aumentar as difi culdades dos 
membros da família que sofre. (McGOLDRICK et al., 1998)

Segundo KOVÁCS (1996) a morte de um fi lho tem efeitos sobre o sistema familiar. O luto dos pais é 
frequentemente misturado com a raiva, culpa e a auto-reprovação por sua inabilidade em impedir a morte, bem 
como a sensação de estarem sendo vítimas de uma injustiça.

Algumas manifestações fi siológicas do luto normal de acordo com Worden (1998) citando Lindemann 
(1944) são: vazio no estomago, aperto no peito, nó na garganta, falta de ar, respiração curta. Outras reações 
que podem ocorrer são: cardiovascular, neuromuscular, insônia, agitação, anorexia. Passar por estes processos 
quando temos a informação da perda, pode ser denominado de luto normal. Não passar por estes processos 
no tempo certo ou não se permitir passar por eles, pode causar danos futuros, tais como o luto complicado ou 
patológico de acordo com Bromberg (1994) (JOSE PAULO DA FONSECA, 2011) (p. 41) 

De acordo com a autora citada acima, ocorrem três tipos de reações de lutos que anormais:
a) Luto Crônico: predomina-se ansiedade, tensão e inquietação
b) Luto Adiado: trata-se da não apresentação das fases do luto normal, predominando sintomas de 

superatividade, isolamento ou mesmo sintomas da doença do falecido.
c) Luto Inibido: muito semelhante ao luto adiado, variando apenas nos graus diferentes de sucesso na 

defesa psíquica.
 
Rando (2000) indica seis pontos que precisam se completar para acomodar a perda de um modo saudável 

aos familiares, tais como:
a) Reconhecer a perda: admitir e entender a perda
b) Reagir a separação: experimentar a dor, sofrimentos, sentir, identifi car, aceitar.
c) Recordar e reexperimentar a pessoa perdida: rever e lembrar, reviver e reexperimentar os sentimentos.
d) Abandonar os velhos apegos
e) Reajustar ao novo mundo sem esquecer o velho
f) Reinvestir.

A cada transição de um ciclo de vida para outro, o indivíduo passa necessariamente por um processo de 
perda, e, automaticamente, de luto, que ocorre conscientemente ou inconscientemente.

Segundo a entrevista cedida pela Rede Tv com a psicóloga ESTELA NORONHA (2005), cita-se que 
quando o indivíduo se encontra em processo de luto, recebe uma enxurrada de emoções. Cita-se o luto como um 
processo que ocorre imediatamente após a morte de alguém e requer tempo para serem digeridos e resolvidos, 
cada um tem o seu tempo emocional e não se deve ser apressado e sim respeitado.

Segundo os estudiosos do luto, há cinco fases no processo de aceitação da morte e da vivência do luto: a 
negação, a raiva, a barganha, a depressão e fi nalmente a aceitação ou a conciliação. Segundo Kluber-Ross, 
autora de vários livros sobre o tema, os estágios não são necessariamente subsequentes um do outro e podem 
ser vividos ao mesmo tempo. 

A psicóloga cita que um dos sentimentos mais recorrentes no processo da perda de um ente querido é a 
culpa e uma boa forma de lidar com ela é que o reconhecimento da sua origem. Se pensada e aceita como algo 
próprio da condição humana e entendida como algo natural de nossas vidas nas quais todos seres humanos há 
de passar um dia, a culpa por si só encontra-se minimizada. No entanto pode-se haver um segundo sofrimento: 
a dor da culpa autoinfrigida. Nasce da interpretação feita pelos sentimentos primários ao tratar-se como algo 
injusto e não merecido. Ao proceder assim, atribua-se a nós a responsabilidade por culpas e dores inevitáveis, 
como se fossemos os causadores das infelicidades naturais que nos abatem. Desta forma, torna-se o sofrimento 
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da culpa e dar dor insuportável e doentio, não é a culpa e as perdas que contém, mas a interpretação que é feita 
da culpa e perdas. O sofrimento da culpa e da dor, enquanto parcela da vida, não pode-se curar, mas pode-
se haver libertações de crenças doentias sobre o sofrimento como má consciência, como sublimação, como 
desvalorização da experiência humana ou da vida.

Após perder uma pessoa querida, voltar a rotina e se reestabelecer não há outro caminho a não ser através 
da superação e aceitação do fato ocorrido. Mas superar não é esquecer. Signifi ca-se aceitar e continuar a viver. 
A superação só se da a partir de um longo processo e ela não signifi ca esquecer, fi ngir que não aconteceu ou 
ainda não sentir dor quando lembrar. Segundo Maria Helena Franco coordenadora do Laborátório de Estudos 
e Intervenções sobre o Luto, da PUC-SP, a literatura específi ca diz que o trabalho de luto, o tempo que a 
maioria das pessoas levam para lidar com a ausência do ente falecido, gira em torno de um a dois anos. A 
experiência da coordenadora demonstra-se que a boa maneira de se reestabelecer a rotina é trabalhando, pois 
o trabalho impede a pessoa se render a paralisia, ao desanimo e principalmente, não justifi car o fracasso pela 
ausência do ente querido. Há pessoas que se entregam de uma forma profunda a rotina de trabalho, que na 
verdade acaba-se por adiar e não viver o tempo de luto, tão necessário para superá-lo. Cita-se a mesma, que, já 
teve um cliente wokaholic que julgava ter superado a perda do fi lho, quando na verdade ele sequer conseguia 
refl etir sobre a perda. O trabalho deve-se entrar no contexto como uma tarefa que auxilia a pessoa a continuar 
a rotina da sua vida, não como simples fato de evitar a tomada da consciência da dor. Cada um demonstra-se 
a dor da sua maneira. Retomar a vida não signifi ca, que a pessoa já tenha superado, mas que sim que continua 
a viver. O trabalho bem dosado, é uma forma de continuar a viver.

O luto para crianças, embora não possam compreender o signifi cado da morte antes dos três ou quatro anos, 
podem-se sentir a perda de parentes próximos da mesma forma que os adultos, podem chorar e sentir uma 
grande angústia. Porém, as crianças, diferentemente dos adultos, as fases do luto transcorrem mais rapidamente. 

Em idade escolar as crianças experimentam-se o sentimento da culpa mais intensamente, sentem-se 
responsáveis pela morte de um parente próximo e, dessa forma, necessita-se de uma atenção mais especial. 

A pessoa jovem pode-se não falar ou se queixar-se de sua dor, com o medo de adicionar sofrimentos 
adicionais aos adultos a sua volta. Assim, um apelo especial se faz sobre o sofrimento das crianças e adolescentes 
e de suas necessidades diante do luto. 

  As pessoas que se encontram presas a um estado prolongado de sofrimento, ou seja, sofrendo por no 
mínimo um a dois anos, ou ainda, preso em uma das quatro fases no processo de aceitação da morta, que são: 
negação, raiva, barganha e depressão.

 Porque apesar dessas fases serem importantes no processo de luto, elas demonstram-se uma ligação com 
um passado difícil de superar, torna-se um problema, quando a pessoa não entra na fase fi nal do luto, chama-se 
de aceitação ou conciliação que é, desapegar-se da pessoa que morreu e iniciar um novo tempo de vida. 

A importância ressalta-se que na fase de reconciliação o sentimento de perda não desaparece completamente, 
mas é atenuado e as crises de pesar, antes intensas, tornam-se menos frequentes e mais suaves. 

A medida que o enlutado começa a integrar-se a vida novamente, emerge a esperança de continuar a viver. 
Percebe-se que, embora a pessoa que morreu jamais virá a ser esquecida, a vida pode e deve continuar a ser 
vivida.

Os amigos e os parentes dos familiares se comportam de maneira errada, pois ajudar um enlutado não 
é dizer a frase do tipo: “bola pra frente”, “a vida continua”, “logo, logo você esquece e parte pra outra”. 
Geralmente essas palavras banais causam muita irritabilidade para a pessoa que está sofrendo. Interpreta-se 
que o outro é incapaz de entender o tamanho da sua dor. 

Mas, familiares e a amigos podem ajudar não tanto pelas palavras de conforto, muitas vezes mal colocadas, 
mas sim com a presença solidária durante o tempo de sua dor e de sua angústia. Bem como podem oferecer-
se para ajudar na manutenção da rotina doméstica. Um ombro amigo, compreensivo e mesmo silencioso 
expressará grande apoio quando as palavras não são sufi cientes.

 É importante dar para as pessoas tempo sufi ciente para se lamentarem, não apressem o ritmo do enlutado, 
não ignore sua dor, apenas seja um ombro amigo presente. 

3.2.FAMÍLIA

Segundo Houaiss, no verbete “família”. Encontra- se diversos signifi cados, das quais para o presente estudo 
interessa o seguinte: 
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Família: “grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto (pai, 
mãe e os fi lhos) grupo de pessoas com ancestralidade comum; 
pessoas ligadas por casamento, fi liação ou adoção.”

Em uma família, em diversos momentos de vida, o impacto causado pela morte de um de seus elementos 
provoca reações não apenas em cada indivíduo isoladamente, mas também no sistema familiar como um todo.

As famílias carregam experiências presentes e passadas de perda e as experiências do presente e do passado 
de cada um dos seus membros. Estas situações tornam- se parte da história de vida da família e de seus 
componentes e infl uenciam suas expectativas e formas de enfrentamento.

3.3.EMOÇÃO

Segundo Houaiss, no verbete “emoção”. Encontra- se diversos signifi cados, das quais para o presente 
estudo interessa o seguinte: 

Emoção: “agitação de sentimentos; abalo afetivo ou moral; 
turbação, comoção. ”

Um dos sentimentos que aparecem nas mães, é o sentimento da culpa, levando com que elas pensem nas 
falhas que cometeu em relação a pessoa querida que agora não vive mais.

Para KOVÁCS (1992) a morte sempre aparece envolta pelo medo, medo este, defi nido pela autora como 
um valor signifi cante e uma reação emocional envolvendo sentimentos subjetivos de desagrado, preocupação 
e uma antecipação de quaisquer das várias facetas relacionadas à morte.

A morte coloca em risco toda uma construção de vida, porque não diz quando chega e com isso as pessoas 
passam todo seu tempo tentando estar aptos para a vida, e não para a morte.

CONCLUSÃO

Ainda que o ser humano traga consigo a certeza de sua própria fi nitude, a morte não deixa de provocar 
um forte impacto na subjetividade daquele que se depara com uma perda signifi cativa, demandando uma 
reorganização do ego por meio do processo de elaboração do luto e que funerária nenhuma consegue amenizar 
a dor pela morte.

O medo de perder e não querer se desapegar daquele que já não existe mais justifi ca o fato de muitas vezes 
o indivíduo apresentar uma resistência para entrar em contato com a morte do outro.

As causas da perda têm grande signifi cância para o processo de desapego e, consequentemente, para o 
processo de luto. Quando por exemplo, o indivíduo se defronta com uma notícia de morte do ente querido, 
pode sentir-se desamparado, mesmo que haja aconchego de outras pessoas, ou então pode se sentir angustiado, 
culpado e psicologicamente desorganizado. 

A presente pesquisa foi fundamentada na hipótese de que as funerárias compreendem a dor dos familiares 
e oferecem serviços onde há elementos de boa educação e conforto nessa hora difícil trazendo o benefício dos 
planos oferecidos e trazendo conforto nessa hora difícil. 
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INTRODUÇÃO

O que é Psicologia? Bom, psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano e seus processos 
mentais. Melhor dizendo, a Psicologia estuda o que motiva o comportamento humano – o que o sustenta, 
o que o fi naliza e seus processos mentais, que passam pela sensação, emoção, percepção, aprendizagem, 
inteligência...

É dever de todo profi ssional conhecer a História de sua Ciência para compreender a origem daquilo que 
é conhecido no presente como também fazer projeções para o futuro, evitar a ocorrência dos mesmos erros 
cometidos no passado, obter uma compreensão do todo da Psicologia a fi m de integrar as diferentes correntes 
de opiniões e escolas nela existentes, evitar o plágio, ou seja, a cópia de descobertas já realizadas por outros 
pesquisadores no passado, e desenvolver atitude crítica em relação às diversas posições em Psicologia.

A psicologia hoje, pode contribuir em várias áreas de conhecimento, possibilitando cada área uma 
gama infi nita de descobertas sobre o homem e seu comportamento, ou sobre o homem e suas relações. A 
psicologia positiva é um movimento recente dentro da ciência psicológica que visa fazer com que os 
psicólogos contemporâneos adotem “uma visão mais aberta e apreciativa dos potenciais, das motivações e das 
capacidades humanas” , enfatizando mais a busca pela felicidade humana que o estudo das doenças mentais, 
tendo três pilares fundamentais como base e podendo ser “exercida” não só nas organizações como na vida 
num complexo geral.

 
CAPÍTULO I: PSICOLOGIA POSITIVA 

1.0 – O que é a Psicologia Positiva?

A psicologia positiva surgiu nos últimos 10 anos com o objetivo de focar nas “coisas” boas da vida no lugar 
de focar no que ela tem de mais desgastante e desmotivador. A psicologia positiva apareceu com o intuito 
de promover o melhor do ser humano, com pensamentos positivos, emoções positivas e equilíbrio mental e 
emocional, para tratar de situações mais difíceis e complicadas com mais clareza e controle.

Ela tem três objetivos fundamentais:
1. Psicologia deveria estar tão preocupada com os portos fortes do ser humano como as suas fraquezas.
2. Deveria estar tão preocupada com desenvolver os pontos fortes como consertar danos. Deveria se 

interessar pelas melhores coisas da vida.
3. Deveria se dedicar a fazer a vida das pessoas comuns mais gratifi cantes, e desenvolver a genialidade e 

promover talentos.
A psicologia positiva é uma ciência que faz a vida vale a pena, onde podemos medir diferentes formas ou 

níveis de felicidade, onde existem sites em que qualquer pessoa pode responder algumas questões e ver em 
qual nível de felicidade ela se encaixa, e não só isso, como também como se comparam em relação a emoções 
positivas, a sentido, e a fl uidez (que será mais aprofundada nos próximos tópicos).

Martin criaram o oposto do “manual” de diagnóstico de insanidades, uma classifi cação dos pontos fortes e 
virtudes que considera como se comportam em homens e mulheres, como são defi nidos, como diagnostica-los, 
o que os constrói e o que os atrapalha.
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As emoções positivas tais como alegria, otimismo, esperança, dentre outras, fortalecem nossos recursos 
intelectuais, físicos e sociais dos quais podemos lançar mão quando uma oportunidade ou uma ameaça se 
apresentam em nossas vidas.

Ao contrário do que ocorre com as negativas, o cultivo das emoções positivas promove uma disposição 
mental expansiva, tolerante e criativa, deixando as pessoas abertas a novas ideias e experiências.

Considerando que, a partir da Revolução da Informação, as sociedades têm se tornado cada vez mais 
complexas e interdependentes, alguns pesquisadores são enfáticos ao afi rmarem que do cultivo das emoções 
positivas dependeria a própria sobrevivência da espécie humana. No mundo corporativo essa realidade se re
pete.                                

Por isso, muitas empresas ao redor do mundo têm traçado suas estratégias de gestão de pessoas baseadas 
nos princípios da Psicologia Positiva. Todas elas cientes de que a promoção da felicidade no ambiente de 
trabalho pode, além de atrair e reter talentos, transformar-se numa poderosa fonte de vantagem competitiva. 
Na psicologia positiva podemos descobrir as causas dos estados positivos. 

1.1 – A importância da psicologia positiva.

A Psicologia Positiva vem trazer uma mensagem de esperança em vez de medo. Esta mudança da afi rmação 
de não focar no negativo, mas sim no positivo apresenta a ideia base da Psicologia Positiva.

Há uma grande aposta na prevenção em vez do tratamento. A Psicologia Positiva procura mudar a 
centralidade do tratamento para a prevenção. Ajudam-se mais as pessoas, se pudermos prevenir os problemas 
antes de acontecerem (prevenção primária), ou intervir antes que piorem (prevenção secundária). Por último, 
se as outras estratégias não funcionarem vai-se para o tratamento (prevenção terciária).

A psicologia positiva é apresentada como um movimento de investigação de aspectos potencialmente 
saudáveis dos seres humanos, em oposição à psicologia tradicional e à sua ênfase nos aspectos psicopatológicos. 
Entre os fenômenos indicativos de vida saudável destaca-se a resiliência (a forma com que lida e adapta as 
mudanças e má sorte), por referir-se a processos que explicam a superação de adversidades, cujo discurso 
hegemónico foca o indivíduo.

Resiliência é frequentemente referida por processos que explicam a “superação” de crises e adversidades em 
indivíduos, grupos e organizações. Por tratar-se de um conceito relativamente novo no campo da Psicologia, a 
resiliência vem sendo bastante discutida do ponto de vista teórico e metodológico pela comunidade científi ca.
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Alguns estudiosos reconhecem a resiliência como um fenómeno comum e presente no desenvolvimento de 
qualquer ser humano, e outros enfatizam a necessidade de cautela no uso “naturalizado” do termo.

1.2 – Efeitos da psicologia positiva

A psicologia positiva tem vindo a ganhar um espaço de reconhecimento para o desenvolvimento pessoal e 
bem-estar das pessoas. Certamente os mais jovens terão muito a benefi ciar com as estratégias que a psicologia 
positiva tem para oferecer. Aprender a lidar com as emoções, a reconhecer os valores próprios e os da sociedade 
em geral, a perspectivar um caminho otimista perante a difi culdade, estabelecer relações assertivas com os 
seus pares, entre outras competências. Esta capacidade que os mais jovens podem vir a desenvolver permite-
lhes fi carem “equipados” de formas de pensamento, atitudes e comportamentos para lidarem com a ansiedade, 
depressão ou outros problemas psicológicos, assim como a construírem caminhos que lhes promova o sucesso 
e o bem-estar. Os desenvolvimentos de um conjunto de competências fundadas na capacidade de utilizar 
estratégias para lidar com as vicissitudes da vida constroem a resiliência nas crianças, ajudando-as a não 
caírem em depressão ou frustração exacerbada. É premente que em conjunto com as habilidades académicas se 
desenvolvam currículos nas escolas que ensinem os educadores, pais, e fi nalmente as crianças, as competências 
essenciais de resistência e outros princípios da psicologia positiva.

O Programa de Resiliência Penn, que decorre na Universidade da Pensilvânia no Centro de Psicologia 
Positiva (Positive Psychology Center), mostra-nos através de 17 estudos com cerca de 2.500 estudantes do 
ensino médio que os alunos preveniram ou reduziram os sintomas depressivos, efeitos que prevaleceram 
durante um ano, passado um ano do término do programa. Devido ao reconhecido sucesso, o programa foi 
implementado em algumas escolas no Reino Unido e Austrália, bem como para outras escolas nos Estados 
Unidos. Este programa está entre os líderes do novo campo da “educação positiva”.

Psicologia Positiva é um movimento que aborda muito mais o aspecto positivo que negativo no ser humano. 
Em vez de se concentrar nas fragilidades humanas, procuramos buscar o melhor de cada um. Exemplo: 
Imaginemos que uma criança volta da escola com as notas escolares e entrega para os pais. Vamos supor que 
essa criança se chama Juninho. Vamos supor, também, que Juninho tem 10 matérias apenas para deixar o 
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exemplo claro. Suponhamos ainda que Juninho tirou 5 notas 10, 3 notas 9,1nota 8 e 1 nota 4. Você sabe onde 
os pais vão colocar todo o foco? Exato, eles vão “massacrar” a autoestima de Juninho pela nota vermelha (4) 
que tirou. Mas não existe um ser humano que tirou só notas 10 durante a vida toda, então porque Juninho deve 
tirar? Juninho é humano e está longe da perfeição. Não reconhecer as 9 notas brilhantes dele é ignorância pura 
e o pior: um exemplo desumano. As consequências são mais sérias do que imaginamos.

CAPÍTULO II: 3 PILARES DA PSICOLOGIA POSITIVA

2.0 – Primeiro Pilar: Estudo da Emoção Positiva

A psicologia positiva tem três pilares: o primeiro é o estudo da emoção positiva. As emoções positivas, 
além de proporcionarem bem-estar, nos ajudam a ser mais criativo, fl exível e efi ciente. Será possível sair mais 
rapidamente das situações adversas e sofrer menos com o estresse, o que irá benefi ciar todo o seu organismo 
de forma notável.

Já que o estresse é uma resposta física normal para eventos que fazem você se sentir ameaçado ou quando 
você está sob pressão. Ao sentir o perigo – seja ele real ou imaginado – as defesas do organismo disparam em 
alta velocidade em um processo rápido, automático, conhecido como a reação “lutar ou fugir”, ou reação ao 
estresse.

A reação ao estresse é a forma que seu corpo tem de protegê-lo. Quando está funcionando corretamente, 
ele ajuda você permanecer concentrado, energético e alerta. Em situações de emergência, o estresse pode 
salvar sua vida – dando-lhe força extra para defender-se, por exemplo, ou estimulando você a pisar nos freios 
em questão de milésimos de segundos para evitar um acidente. A reação ao estresse também ajuda você a 
enfrentar desafi os. O estresse é o que mantém você focado durante uma apresentação no trabalho, é o que afi a 
sua concentração quando você está tentando executar um lance em uma partida de futebol e é o que leva você a 
estudar para um exame quando você queria fi car assistindo TV. Mas depois de um certo ponto, o estresse deixa 
de ser útil e começa a causar grandes danos a sua saúde, seu humor, sua produtividade, seus relacionamentos 
e sua qualidade de vida. É nesse momento que entra então as emoções positivas para que possamos deixar de 
lado as negativas, incluindo o estresse:

– Gratidão. Agradeça pelas coisas que você tem, mesmo as pequenas. Ter uma deliciosa xícara de café 
quente sobre a mesa de manhã cedo, poder desfrutar da brisa fresca primaveral ou de um passeio pelo parque, 
são pequenas coisas que nem todo mundo pode aproveitar; agradeça!

– Perdão. É preciso colocá-lo em prática, já que é um sentimento libertador. Perdoe a si mesmo pelos 
seus defeitos, pelos seus erros do passado e perdoe aos outros, pois também não são perfeitos. Você pode ter 
sofrido e estar ferido, mas o rancor só irá lhe prejudicar. O perdão libertará o seu coração destes sentimentos 
negativos e abrirá o seu caminho para a felicidade.

– Humor. Aprenda a rir de si mesmo e a encontrar o lado engraçado de cada situação. Às vezes levamos 
a vida muito a sério. O riso libera endorfi nas, faz com que nos sintamos bem e afasta os pensamentos 
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negativos. Cada um deve procurar a forma pessoal de encontrar esses momentos libertadores, nos quais o riso 
nos alimenta o espírito.

E para fi nalizar, a emoção positiva mais poderosa:

– Amor. Ame-se e você verá a vida de uma forma muito mais positiva. Para se amar, primeiro você deve 
conhecer as suas virtudes, mas também os seus defeitos, e aceitar-se como você é. Quando você se apreciar 
como pessoa, o amor pelos outros aparecerá naturalmente.

As emoções positivas de confi ança e esperança, por exemplo, não nos são mais úteis quando a vida é fácil, 

mas quando ela é difícil. Em tempos de turbulência, compreender e apoiar instituições positivas, como a 
democracia, a união da família e a liberdade de imprensa, são da maior importância. Em tempos de turbulência, 
compreender e intensifi car as forças e virtudes – entre elas coragem, perspectiva, integridade, igualdade, 
lealdade – podem ser mais urgentes do que em tempos tranquilos.

A emoção positiva em relação ao presente se divide em dois aspectos muito diferentes:
- Prazeres: são momentâneos e defi nidos pela emoção que provocam.
- Gratifi cações: são mais douradoras e caracterizam-se pela absorção, pelo engajamento e pela plenitude. 

A gratifi cação se defi ne pela ausência de qualquer emoção positiva ou de consciência, chega-se a ela pelo 
exercício de forças e virtudes.

2.1 – Segundo Pilar: Estudo de traços positivos: virtude, força e habilidades

 O segundo é o estudo dos traços positivos, principalmente as forças e as virtudes, mas também as 
“habilidades”, como a inteligência e a capacidade atlética, ou seja, a psicologia positiva busca focar nos nossos 
pontos positivos, podendo assim ter mais sucesso naquilo que fazemos.  

Você sentirá uma ou mais das características abaixo quando estiver utilizando estas habilidades/forças 
pessoais.

• Senso de autenticidade (“isso tem totalmente a ver comigo”);
• Sentimento de excitação ou satisfação em utilizar esta força;
• Grande facilidade de aprendizado e efi ciência enquanto usa sua habilidade.
• Sentimento de que é inevitável usar tal qualidade.
• Sentir-se renovado ao invés de exausto.

Existem também as forças pessoais:
 Sabedoria e Conhecimento:

• Criatividade– Pensar em novas e produtivas formas de conceituar as coisas. Gostar de ser original e 
fazer invenções.

• Mente aberta– Pensar nas coisas, examinando-as de  todos os ângulos, possuir um pensamento crítico 
e uma visão pré conceitual das coisas.

• Perspectiva– Ser capaz de prover amplos conselhos e novas visões aos outros.  Ter formas de ver o 
mundo que faça sentido para si e para os outros.
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Coragem
• Coragem, bravura e valor– Não temer desafi os, ameaças, difi culdades ou dor. Agir com convicção 

mesmo que seja algo contrário ao que a maioria pensa.
• Perseverança– Ir até a conclusão do que se inicia, persistir no curso de uma ação ou propósito 

independente dos obstáculos.
• Integridade– Se mostrar de forma genuína, assumir responsabilidade pelos próprios atos e sentimentos.
Humanitárias
• Amor– Valorização de relacionamentos próximos, especialmente os que envolvem o cuidar e o afeto 

recíproco.
• Generosidade– Fazer favores e boas ações para os outros, ser altruísta.
• Inteligência social– Estar consciente dos motivos e sentimentos de outras pessoas e também dos seus 

próprios.

Justiça
• Cidadania– Trabalhar como um membro de um grupo ou equipe, sendo fi el ao grupo.
• Igualdade– Tratar todas as pessoas com igualdade, com equidade e justiça, não deixando sentimentos 

pessoais criarem um viés nas decisões sobre os outros.
• Liderança– Encorajar um grupo do qual é membro para fazer as coisas necessárias, ao mesmo tempo 

manter boas relações dentro do grupo.

Moderação
• Perdoar– Não carregar mágoas do que os outros nos fi zeram, aceitar as limitações dos outros e as 

próprias, dar uma segunda chance às pessoas, não ser vingativo.
• Humildade– Deixar que nossas ações falem por nós mesmos, não acreditar e agir como se fossemos 

melhor que os outros.
• Prudência– Ser cuidadoso sobre as escolhas que faz, não assumir riscos desnecessários, não fazer 

coisas de que poderá se arrepender.
• Autocontrole– Ser disciplinado, ter certo controle sobre o que sente e faz, controle sobre os apetites e 

as emoções.
Transcendência 
• Apreciação da beleza e da excelência– Apreciar as belezas da vida, assim como os talentos nos vários 

domínios da vida.
• Gratidão– Estar ciente das boas coisas que acontecem na vida. Ter o hábito de agradecer às pessoas e 

à vida.
• Espiritualidade– Ter pensamentos e crenças coerentes com um propósito de vida. Cultivar a fé, 

encontrar um sentido na vida e no universo.
De acordo com Seligman (2002) o crescimento da psicologia positiva pode ter como efeito a prevenção 

de muitas das desordens emocionais. Pode ainda contribuir para tornar as pessoas mais saudáveis fi sicamente 
e fortalecer as pessoas “normais”, tornando-as também mais produtivas, assim como contribuir para o 
desenvolvimento do seu potencial. Sendo assim, a Psicologia Positiva é uma área em constante crescimento e 
que merece muita atenção. Um campo que busca identifi car e desenvolver a felicidade por meio de emoções 
positivas, certamente é uma agradável e imensa certeza de sucesso para o futuro da Psicologia.
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2.2 – Terceiro Pilar: Estudo das instituições positivas

O terceiro é o estudo das instituições positivas, como a democracia, a família, a escola, as organizações, a 
liberdade, e outras que dão suporte às virtudes que, por sua vez, apoiam as emoções positivas. 

Para que uma empresa seja bem-sucedida, os colaboradores precisam ser criativos, proativos e estimulados 
a fazer um bom trabalho. Funcionários precisam ser efi cazes em suas colaborações, e efi cientes na produção, 
e se sentirem valorizados pela companhia como contribuidores dos resultados fi nais.

Existem muitas formas em que a psicologia positiva pode ser aplicada para se chegar a esse cenário.

Aqui vão alguns pontos a serem considerados.
• Excelência no trabalho: Promover um trabalho de qualidade, socialmente responsável, e que traga 

signifi cado a quem o faz.
• Seleção de Pessoas: Escolher e alocar as pessoas de modo a aproveitar seus pontos fortes nas posições 

corretas.
• Estimular o engajamento: Promover experiências positivas, autoefi cácia, e adequação as atividades 

que realiza.
• Mentoring: Cultivar os talentos dos seus colaboradores.
• Peformance da Equipe: Estimular o trabalho em equipe, ao invés de uma associação de indivíduos.
• Criatividade e inovação: Encontrar formas de produzir com mais criatividade.
Com as demandas crescentes no ambiente de trabalho e mais necessidade de trabalho baseado em 

conhecimento, inovação e criatividade, as organizações precisam encontrar formas que permitam seus 
colaboradores serem e fazerem o seu melhor. Pelo fato da Psicologia Positiva concentrar-se em fazer com as 
pessoas prosperem, é uma abordagem relevante que contribui para o sucesso sustentável da organização e dos 
indivíduos.

A psicologia positiva pode mostrar aos gestores como identifi car e potencializar os pontos fortes de seus 
colaboradores. Também pode guiar políticas da empresa e permitir com o que os colaboradores possam dar 
suas melhores contribuições.

Por isso é uma abordagem que pode representar um salto quântico em produtividade e promover não só o 
bem-estar dos indivíduos como criar espaço para inovação e criatividade.
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A Psicologia, enquanto ciência, estuda o comportamento humano, preocupando-se com fenômenos ligados 
à personalidade, tais como virtudes e defeitos, ansiedades, frustrações, relações afetivas, ou seja, emoções 
humanas em geral. A Psicologia Positiva é uma vertente dessa ciência que enfatiza os aspectos bons do 
comportamento humano, como felicidade, otimismo, amor, criatividade etc. Hoje tornou-se uma importante 
ferramenta na construção de fatores que permitem aos indivíduos, à comunidade e à sociedade a “fl orescer”. 
O objetivo da Psicologia Positiva, portanto, é catalisar uma mudança no foco da Psicologia deixando de se 
preocupar apenas em reparar coisas ruins da vida, mas também em construir boas qualidades.

Quanto ao campo de atuação, pode- se dizer que a Psicologia Positiva atua no nível das experiências 
subjetivas: bem-estar, satisfação, esperança, otimismo e felicidade. No nível individual, trata de questões 
como capacidade para amar, vocação, habilidades interpessoais, perseverança, espiritualidade e sabedoria. Em 
um terceiro nível, a Psicologia Positiva atua frente às virtudes cívicas e valores que levam as pessoas a serem 
melhores como cidadãos: responsabilidade, altruísmo, moderação, tolerância e ética no trabalho. 

Várias dessas questões não se relacionam somente ao indivíduo adulto, mas também aos jovens, tanto 
as crianças quanto os adolescentes. Eles passam boa parte do dia na escola, portanto a Psicologia Positiva 
não deixa de tratar de assuntos relacionados com a educação, uma vez que, por meio dela, o aluno torna-
se mais desinibido e a relação professor-aluno e aluno-professor torna-se mais próxima e afetiva. O aluno 
será motivado de forma mais fácil e efi ciente, passando por um processo mais suave de socialização. Assim, 
alcançar o sucesso no ambiente escolar passa a ser uma realidade.
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CAPÍTULO III: PSICOLOGIA POSITIVA NA VIDA 
 
3.0 – Aprenda a lidar e melhorar a força emocional

Sabemos que as emoções são poderosas e exercem um grande impacto na nossa vida, podendo interferir 
positivamente ou negativamente nos nossos objetivos ou resultados desejados.

Aprender a gerir as emoções é uma competência que em muito nos capacita. Ajuda-nos a tomar melhores 
decisões, a adequarmo-nos melhor às circunstâncias e a lidar de forma mais efi caz com os outros ou com situações 
desafi adoras. Alguns de nós somos emocionalmente mais fortes do que outros. A pessoa emocionalmente forte 
pode lidar efi cazmente e funcionalmente melhor com desafi os exigentes. Não quer dizer que não sofra, que não 
sinta o impacto avassalador dos acontecimentos, de todo. Claro que sente e sofre com isso, no entanto, a sua 
capacidade de manter o equilíbrio emocional, suportado pela sua força emocional, permite que se mantenha 
funcional, adaptado e adequado na sua vida.

Apesar das pressões da vida por vezes serem esmagadoras e a pessoa emocionalmente forte poder fi car 
abalada, por ser resistente, consegue aplicar estratégias de auto regulação que lhe permitem recuperar e 
seguir em frente.  A pessoa emocionalmente forte, não se poupará a esforços para encontrar soluções para as 
difi culdades que surjam, mantendo-se focada em recuperar o seu equilíbrio emocional.

A pessoa que não seja emocionalmente forte, numa primeira fase também irá fi car abalada, quando 
confrontada com as pressões e os desafi os da vida, mas por não ser tão resistente, por vezes cede, perde o foco 
no caminho da solução fi cando mais vulnerável ao aparecimento de problemas psicológicos como a depressão 
e ansiedade, pode ainda ceder a drogas e álcool para lidar com as situações incapacitantes, enquanto outras 
podem tornar-se desesperançadas e desistir.

Muitas pessoas investem em livros de auto-ajuda à procura de respostas, enquanto outros procuram 
os serviços de um psicólogo para encontrar soluções e algumas pessoas participam em seminários de 
desenvolvimento pessoal. No entanto, todas estas formas de ajuda só serão potenciadas se a pessoa partir para 
a ação e exercitar a sua musculatura emocional. O que muitas pessoas não percebem é a regra: “o que não 
se usa perde-se” que se aplica ao treinamento da força física, mas também deve aplicar-se ao treinamento da 
força emocional.

Como melhorar a força emocional?

Não há uma fórmula mágica para conseguir desenvolver a força emocional, porém, vamos examinar porque 
é importante e as diferentes maneiras em que podemos melhorá-la. 
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O primeiro passo para o treinamento da força emocional é defi nir os seus limites. Se conseguir defi nir 
os seus limites emocionais, identifi cando como é que quer sentir-se e o que seria necessário para sentir-se 
dessa forma, pode começar a ter a noção das estratégias a tomar. Por exemplo, se você quer ser tratado com 
respeito, você deve saber o quanto você está disposto a tolerar e aceitar determinados comportamentos dos 
outros. Quando os seus limites são defi nidos, você ensina aos outros como quer ser tratado e como devem 
tratá-lo. Através da defi nição e consciencialização dos seus limites emocionais, você estabelece uma barreira 
de proteção e fertiliza o terreno para a construção de força emocional.

Ao conhecer os seus limites emocionais, saberá reconhecer quando está a sair desses limites ou quando eles 
estão a ser ultrapassados por outros. Por exemplo, se você tem o seu conjunto de limites bem defi nido e estiver 
a lidar com uma relação doentia onde é desprezado e humilhado, um alerta soará na sua mente lembrando 
de seus limites e instigando à ação para criar a mudança. Reconhecer os limites emocionais, pode ajudá-lo a 
tomar as medidas necessárias para se proteger. 

Com o treinamento da força emocional, você fi ca mais capacitado e melhor equipado para lidar com as 
crises que vão surgindo na sua vida, fi cando menos vulnerável. Um passo importante para o treinamento da 
força emocional é desprender-se da bagagem emocional negativa, paralisante e depreciativa que você possa 
ter vindo a transportar ao longo do tempo.

É incrível como a bagagem emocional negativa pode permanecer por largos períodos na nossa vida. É 
como se nós estivéssemos acostumados e ligados tanto a esse passado que se torna desconfortável o desapego. 
Você pode ter tido que suportar um trauma grave em criança ou na vida adulta, sentindo-se culpado ou com 
vergonha acerca de algum evento passado, ou com raiva ou ressentimento. Por exemplo, você pode ter 
difi culdade em perdoar a alguém pelo mal-estar que lhe infl igiu e ter desenvolvido um muro emocional, 
impossibilitando amar de novo. O treinamento da força emocional só pode ter lugar quando você se libertar 
do peso desnecessário que transporta em si mesmo e permitir-se a caminhar sem amarras emocionais.

Para facilitar o processo de livrar-se da sua bagagem emocional negativa é importante que não deixe que os 
acontecimentos traumáticos do passado possam defi nir quem você é. Não deve fundir-se a esses acontecimentos 
e muito menos confundir-se com eles ao ponto de identifi car os seus traços de personalidade com o sucedido. 
O passado é passado e deve ser usada como lições para o futuro, mas nunca para bloquear o nosso caminho 
emocional.  Não deixe que os acontecimentos negativos e traumáticos o defi nam enquanto pessoa.

A construção de força emocional exige uma combinação de 
autocontrole, disciplina, animo, determinação, coragem e confi ança para 

aprender a lidar com as suas emoções e fortalecê-las.



30

Componentes importantes do treinamento da força emocional:
Condicionamento mental. 
Tome decisões conscientes para fortalecer as suas emoções. Passe algum tempo sozinho para refl etir sobre 

o que é importante para si e defi na os seus limites. Tente perceber o que quer fazer e como quer sentir-se.
Atividade cardiovascular. 
Os benefícios da atividade física na saúde são evidentes e têm sido muito divulgados. A boa relação com 

o corpo, reforçado pela atividade física moderada permite melhorar o seu humor através da libertação de 
endorfi nas (químicos que provocam bem-estar) na corrente sanguínea, e energizam-no.

Expresse as suas emoções no seu círculo de amigos e pessoas de confi ança.
 Isso pode ajudar a aliviar a ansiedade, raiva ou stress. Permite ainda ter a oportunidade de trabalhar e 

processar os seus sentimentos, assim como ter a oportunidade de ser emocionalmente honesto com quem acha 
que deve.

No início da interação com as outras pessoas estabeleça expectativas baixas até que elas ganhem o 
seu respeito e confi ança. 

As interações com os outros devem ser trabalhadas, em conhecimento e desenvolvimento mútuo. Forjadas 
em acontecimentos e em inter-relações fundadas em fatos e experiência vividas, e não em suposições ou ideais 
fi ctícios.

Abra a sua mente e prepare-se para novas informações. 
Mesmo que possa sentir-se desconfortável ao sair da sua zona de conforto, empurre-se e proponha-se a 

fazê-lo. 

Não se permita ser vingativo.
Aprenda a aceitar alguns acontecimentos que até possam ter sido injustos e permita que a paz entre na sua 

vida. 

Permita que os pensamentos positivos possam substituir a negatividade. 
A capacidade de ir treinando a substituição dos pensamentos negativos que lhe passam na cabeça por 

pensamento positivos, permite que também reforce a sua habilidade de perceber até que ponto os sentimentos 
negativos que suportam a negatividade estão a atrapalhar o foco na procura de soluções e de ações que possam 
criar bem-estar emocional. 

3.1– Aprenda a lidar com suas emoções

 A emoção destina a ajudar, mas também pode prejudicar. Se você é uma pessoa que não sabe lidar com 
as suas emoções, ou se vive com uma pessoa que não sabe fazê-lo, pode ter vindo a experienciar sentimentos 
que podem parecer assustadores e esmagadores. O medo e impotência, são sentimentos que nos podem causar 
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paralisia nas nossas ações, deixamos de agir, ou desconectamo-nos do mundo, inibindo a capacidade de pensar 
racionalmente e levando a que possamos dizer e fazer coisas das quais nos possamos arrepender mais tarde.

Evitando as emoções que não gostamos, distanciamo-nos das emoções prazerosas.
Quando nos desconectamos das emoções que não gostamos, corremos o risco de automaticamente 

afetarmos emoções intensamente positivas como a alegria, que nos equilibram e sustentam em tempos difíceis 
e desafi adoras. Podemos superar a perda e grandes desafi os, mas apenas se mantivermos a nossa capacidade 
de sentir alegria. As emoções alegres e que nos fazem sentir bem, permitem relembrar-nos que quando 
enfrentamos tempos difíceis, a vida vale a pena e pode ser maravilhosa, assim como terrível.

Se você nunca aprendeu a lidar com o stress, ou não sabe lidar com pensamentos e sentimentos negativos, 
ou não sabe lidar com a ansiedade,  ou não saber lidar com a depressão, a ideia de reconectar-se e aceitar as 
emoções desagradáveis pode ser assustador. Mas se é o seu caso, se sente difi culdade em lidar com algumas 
destas coisas, está a tempo e tem agora a oportunidade de aprender a lidar com segurança com as suas 
experiências emocionais. 

O processo de sensibilização emocional envolve reconexão com todas as suas emoções nucleares, incluindo 
raiva, tristeza, medo, nojo, surpresa e alegria através de um processo de autoaceitação.

Fatos sobre as emoções:

As emoções vão e vêm rapidamente, se você deixar. 

Quando os nossos sentimentos são libertados, as emoções nucleares de raiva, tristeza, medo e alegria vêm 
e vão rapidamente. Durante todo o dia, você vai ver, ler ou ouvir algo que momentaneamente desencadeia 
um forte sentimento de algum tipo. Mas se você não fi car demasiado apegado e não se focar apenas nesse 
sentimento, uma emoção diferente em breve tomará o seu lugar. Será tanto mais assim, quanto mais você 
acreditar que tem capacidade para focar a sua atenção em algo que pode promover um sentimento mais 
positivo.

A técnica é:

Substituir intencionalmente um sentimento negativo e incomodativo por outro que possamos preferir. O 
que não deve fazer, é lutar contra o sentimento que o atrapalha, mas sim aceitá-lo enquanto experiência no 
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seu corpo, e depois fazer coisas para substitui-lo por um mais agradável. Certamente estará a trabalhar no 
desenvolvimento da sua força emocional, e consequentemente a treiná-la.

O seu corpo fornece-lhe pistas acerca das suas emoções. 

• As nossas emoções estão estreitamente alinhadas com as sensações físicas sentidas nos nossos corpos. 
Quando você experimenta uma emoção forte, você provavelmente também sente isso em algum lugar 
no seu corpo. Ao prestar atenção a essas sensações físicas, você pode entender melhor as suas emoções. 
Por exemplo, se você sente um aperto no seu estômago cada vez que passa algum tempo com uma 
pessoa especial, você pode concluir que sente-se desconfortável na presença Sensações no seu estômago

• Tensão nos seus músculos
• Instintos subtis para mover partes do seu corpoVislumbres ou “sentimentos viscerais”

A consciência emocional é uma habilidade que você pode aprender. 

A consciência emocional é uma habilidade, o que signifi ca que, com paciência e prática, pode ser aprendida 
em qualquer momento da vida. Você desenvolve a consciência emocional, aprendendo a entrar em contato 
com as emoções negativas e incapacitantes e a lidar com os sentimentos desconfortáveis. Quando você sabe 
como fazer isso, pode tomar decisões deliberadas e fi car no controle, ao invés de tornar-se sobrecarregado, 
mesmo em situações muito difíceis.

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS

A psicologia focava muito nas patologias, e com isso, desconsiderava a positividade humana focando 
sempre no tratamento da “doença”. E com a psicologia nova, ou seja, a psicologia positiva, os estudos 
pautados nas doenças mentais foram sendo deixados de lado em prol de uma visão positiva que descarregava 
o profi ssional e seu paciente, já que o objetivo dessa psicologia é catalisar uma mudança no foco da psicologia 
“tradicional” deixando de apenas reparar em coisas ruins da vida e construir boas qualidades. A psicologia 
positiva não trabalha sobre os problemas das pessoas e como remediá-los, ela busca compreender a ciência e a 
anatomia da felicidade, das experiências positivas, da resiliência, do otimismo e do altruísmo, ela aponta para 
uma visão de que a saúde psicológica é muito mais do que a ausência de sintomas. Trabalhar com o indivíduo 
dentro do positivismo torna o tratamento mais fácil e nada traumático.
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Introdução

Ao longo da pesquisa será descrito as questões feministas de desigualdade de gênero, as desigualdades 
sociais na questão de gênero e raça também. Na primeira parte será tratado como estudo antropológico e 
sociológico das relações de divisões de classes, com embates de segregação biológica e natural, como a 
questão das raças, e gêneros.

Na segunda parte, será descrito as desigualdades no século XXI em questão de ocupação no mercado de 
trabalho. As mulheres vão ganhando espaço no mercado de trabalho, mas a remuneração em comparação 
ao do homem ainda é inferior e quando colocamos mulheres negras as estatísticas mostram o mercado que 
favorece muito mais o homem branco, e exibe que mesmo passado muito tempo da abolição da escravidão os 
negros ainda são a maior parte a servir os homens brancos, e a mulher negra e grande parte trabalha no papel 
que se via de “mulher de casa”, que é o trabalho doméstico.

No capítulo três a mulher como objeto/ mercadoria, será tratada primeiro na indústria pornográfi ca, onde 
a mulher é tratada no cinema totalmente fora da realidade de uma mulher, sendo que grande parte das pessoas 
que assistem são jovens, podendo assim estimular a violência contra a mulher e a violência sexual. Será 
exposto também a prostituição, que é também um fator que expõe a desigualdade social, sendo os países 
europeus os que mais lucram com a prostituição e as mulheres da américa latina que são trafi cadas para países 
da Europa. E será descrito também a sexualização da mulher negra, que foi tratada apenas como desejo sexual 
de senhor engenho, e hoje continua em época de carnaval, a mulher negra hipersexualizada, mas muitas são 
estereotipadas como mães solteiras.
 
Capítulo I: Sociologia, raça e gênero

1.1 Sociologia

A sociologia se constrói como reflexão científica à medida que supera e demonstra o caráter fundamentalmente 
histórico e socialmente construído dos seus objetos, anteriormente pensados como pertencentes à natureza. 
Classes, raças e sexos foram, de fato, considerados objetos naturais antes de serem transformados em artefatos 
culturais pelo pensamento sociológico. 

O último deles, os sexos, ainda encontra muita resistência em ser pensado de outro modo que natural fora 
dos círculos familiarizados com a teoria feminista contemporânea. As raças, ainda que tenham tido, desde o 
final do século XIX, negada a sua existência natural por antropólogos e sociólogos, ainda continuam a ter sua 
ontologia disputada nos meios científicos. As classes, entretanto, parecem ter perdido qualquer vínculo com o 
mundo natural desde o aparecimento das sociedades modernas, quando o direito divino, a biologia e a teologia 
deixaram de ser preponderantes na justificativa das hierarquias sociais.

Como a sociologia nasceu com a formação dos Estados-Nação, foi criada justamente para explicar as 
sociedades europeias que estavam sendo rapidamente transformadas, reformadas a partir da repressão a todas 
as manifestações de solidariedade étnica e religiosa na esfera pública. Os estados modernos procuraram garantir 
a unificação linguística em seus territórios com o objetivo claro de formação de comunidades nacionais, ou 
seja, de forjar um novo sentimento de pertencimento de identidade, sobrepondo-o a todas as formas anteriores 
de sentimentos comunitários para garantir a superioridade de seu projeto, e deixar claro que a nação não seria 
apenas mais uma comunidade.

Durkheim insistiu em que, a partir da complexidade da divisão social do trabalho, uma nova forma de 
solidariedade, orgânica, baseada na crescente interdependência tecida pela divisão do trabalho social, substituíra 
as solidariedades mecânicas, aquelas baseadas na homogeneidade étnica ou comunitária. Tal desenvolvimento 
para ele não dependeu da vontade política, seria uma lei social. Marx, por seu turno já havia apontado a 
formação da sociedade burguesa, fundada sobre a exploração capitalista, que tem como pressupostos o 
trabalho livre, o indivíduo, e os mercados. Para ele, o mundo burguês seria um mundo das classes sociais, 
de associações políticas e econômicas, baseadas em interesses, tanto individuais, quanto coletivos, definidos 
a partir de diferentes formas de inserção na esfera da produção material da vida social. Essa também seria 
uma lei social. Também em Weber prevaleceu a ideia da sociedade moderna como sociedade de mercados, e 
de prevalência de uma nova forma de racionalidade – a instrumental – e de formação de burocracias estatais 
e empresariais, em detrimento de comunidades e de orientações de ação tradicionais, carismáticas, ou de 
racionalidades com fi nalidade.
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Esse movimento de constituição do mundo moderno, brevemente sugerido aqui, deu-se de modo muito 
claro na Inglaterra e na França, na Europa Ocidental, lugares onde a sociologia se constituiu em primeiro 
lugar. No entanto, esse mesmo mundo burguês que constituiu plenamente os indivíduos e os interesses que 
formam as classes sociais modernas, se estabeleceu sem que o mundo arcaico desaparecesse por completo. 
Este perdurou de diferentes maneiras: permaneceu, principalmente, pela expansão europeia (portuguesa, 
espanhola, francesa, inglesa, holandesa) sobre as Américas, onde introduziram-se formas de produção já 
extintas no Ocidente, e em declínio na Europa oriental, como a escravidão e a servidão. Não só a escravidão 
dos povos indígenas aqui encontrados, mas também o transplante de povos africanos como mão de obra 
escrava para as grandes plantações de cana-de-açúcar e algodão, nas Américas.

1.2 Raça

As raças, quando deixaram de ser aceitas, no final do século XIX, como divisões científicas da espécie 
humana, passaram a ser denunciadas como construções ideológicas, políticas, mobilizadas para a consolidação 
dos impérios europeus e sua expansão ultramarina, continuando a ser rejeitadas sistematicamente pela teoria 
sociológica. Mas é verdade que a sociologia que se fazia nesse momento na Inglaterra e na França ignorava por 
completo o mundo colonial e imperial, criado concomitantemente à sua institucionalização como ciência. Sua 
reflexão teórica e sua pesquisa empírica foram concentradas sobre a vida metropolitana, mormente a formação 
das classes sociais. Não apenas sociólogos europeus, mas o então jovem antropólogo Franz Boas (1911), e, 
entre nós, Manoel Bomfim (1903), todos viram a raça como um conceito natural, sem fundamentação científica, 
utilizado para fins de opressão nacional ou de dominação imperial. Durkheim, saliente-se de novo, via o 
conceito de raça simplesmente como uma intrusão da Biologia e da Geografia sobre explicações sociológicas. 
Uma de suas regras fundamentais foi exatamente que todo fato social só poderia ser explicado por outro fato 
social.

No Brasil, a sociologia, ao se institucionalizar, procurou romper com o pensamento que procurava explicações 
para os problemas nacionais em elementos naturais, tais como a “raça”, o clima, ou diferentes atavismos. Mas, 
de fato, a noção antropológica de “cultura”, rompeu apenas parcialmente com tal determinismo naturalista, 
ainda que o fizesse de modo suficiente a criar um corpo sistemático de estudos e pesquisas empíricas, que 
estabeleceu uma disciplina científica.

Figura 1: Operários e anarquistas marcham portando bandeiras negras pela cidade de São Paulo na greve de 1917.

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Greve_Geral_de_1917

A noção de raça na sociologia brasileira foi introduzida, como sabemos, pela geração naturalista de 1870, 
com Nina Rodrigues, que não se afastou em nada do que hoje pensaríamos como um conceito vulgar e naturalista 
de raças. Essa noção caiu em desuso com Gilberto Freyre (1933) e Arthur Ramos (1940), transmutando-se em 
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cultura. Embora tal transformação tenha sido muito importante na luta antirracista, minha tese é de que não 
houve nenhuma ruptura drástica, no plano epistemológico, pois o conceito de cultura foi apenas um tropo para 
“raça”. Evidencia isso o fato de Arthur Ramos (1939), ao defender a atualidade de Nina Rodrigues, dizer que 
aonde ele escrevera “raça” deveríamos ler “cultura”, o que seria suficiente para manter a cientificidade de Nina 
Rodrigues. Mas é preciso reconhecer que com Gilberto Freyre passou a prevalecer a ideia de que as raças não 
seriam importantes no Brasil. A biologia das raças para Freyre pouco interessava porque, no Brasil, o processo 
biológico importante teria sido o processo que ele chamou de miscigenação, de mistura de genes. Portanto, 
a constituição do Brasil enquanto nação passara pela miscigenação, e a raça só fora importante enquanto não 
impedira uma certa democracia nas relações sociais. Então, se as relações raciais foram e eram democráticas, 
as raças como fator biológico deixavam de ser importantes. Importante em sua sociologia era o hibridismo 
cultural. 

O terceiro modo como a raça foi usada em nossa sociologia foi ainda como ausência. Teorizando sobre 
formação de um proletariado negro, Costa Pinto (1953) tentou superar a ideia de negro enquanto raça para 
pensar o negro enquanto proletário. A sociologia moderna deveria preocupar-se com o modo como o sistema 
produtivo incorpora o negro como proletário, transformando as relações e os conflitos de classe em centrais 
para se pensar o povo negro brasileiro. Guerreiro Ramos (1954, 1957), o nosso primeiro sociólogo negro, 
trabalhou com ideia semelhante, ainda que entretecida de uma das críticas mais acres às nossas relações 
sociais. Ao dizer que o povo brasileiro era negro e que o que importava para a sociologia era estudar as 
condições para sua descolonização mental, expressa na valorização da branquitude e da estética europeia, 
Guerreiro relegou o estudo das relações raciais no Brasil a nada mais que uma empreitada “consular”, uma 
sociologia de “baianos claros”.

1.3 Gênero

A regulação social da sexualidade foi e continua sendo primordial para a constituição dos grupos humanos, 
sejam famílias, etnias, raças ou classes sociais. Longe de considerar o sexo um fenômeno biológico, natural e 
dado, sobre o qual se exerce a regulação social, ou seja, do modo estratigráfico criticado por Clifford Geertz 
(1977), é preciso compreender as relações sociais de dominação e de exploração como constituintes dos sexos 
e dos diferentes modos de regulação da sexualidade. As regras de classificação racial, por exemplo, tanto 
quanto as de classificação sexual devem guardar correspondência com a regulação da sexualidade inter-racial.

O feminismo, entendido como a reivindicação política de igualdade de direitos entre os sexos, assim como 
a sociologia, desenvolveu-se primeiramente encapsulado em posições de classe, de raça, e de colonialidade. 
Tal encapsulamento foi rompido apenas paulatinamente, à medida em que a política feminista viu-se frente à 
necessidade de entender o imbricamento de relações de opressão de gênero, raça e classe em que se encontram 
as mulheres em sociedades pós-escravistas ou pós-colonialistas.

O primeiro, de ordem epistemológica, foi bem resumido por Bilge (2010), que nos fala de três formas de 
conceber as relações de poder e de sexo, na teoria feminista: a monista, que substituiu a primazia das relações 
de exploração de classe, ou o racismo, pela primazia do patriarcado; a pluralista, que introduziu uma lógica 
aditiva e cumulativa na explicação da articulação entre diversas formas de exploração e opressão (classe + 
raça + gênero), ou seja a situação das mulheres resultaria da somatória de diversas situações de opressão; e, 
fi nalmente a holista, a qual concebe, tanto da perspectiva individual, quanto da coletiva, as determinações 
como intrinsicamente articuladas ou imbrincadas. No dizer de Kergoat (2010) trata-se da consubstancialidade 
das relações de poder. Passo importante para tal entendimento, sem dúvida, foi dado pelo conceito de 
interseccionalidade (Crenshaw 1991), que trouxe para o mainstream das ciências sociais o desafi o de pensar 
conjuntamente como se articulam na prática social, e como podem ser abordadas teoricamente, diversas formas 
de subordinação, discriminação, exploração e de exercício de poder, sem recair seja numa somatória, seja num 
modelo causal de inter-relação entre variáveis.

Tal desafi o epistemológico pode ser enfrentado com sucesso quando a ele se junta um outro, este de ordem 
ontológica. Aqui, chamo atenção para a refl exão de Elsa Dorlin (2008) sobre a historicidade do sexo, ou seja, 
para a demonstração genealógica de que a defi nição sexual dos indivíduos passa pelo arbítrio social (Fausto-
Sterling 2001/2002), ou seja, pelas relações sociais de poder e de exploração, e que a sexualidade é a forma 
de enquadramento sexual da capacitação biológica, a qual precisa ser regulada socialmente para formar e 
funcionar enquanto sexo.
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Por analogia ao argumento de Geertz (1977: 33-54) o sexo poderia ser pensado como se defi nindo 
concomitantemente à sexuação. Como se sabe, segundo Geertz o ser humano desenvolveu o seu potencial 
biológico pari passu à sua cultura e, portanto, não se pode dizer que esta seja posterior àquela ou que a cultura 
seja possível apenas depois de constituído o aparato biológico humano. No caso do sexo, este não existe sem 
cultura, posto que sem ela não teria defi nição, sendo apenas uma sequência de sexuação. Mas, sem entrar 
no terreno do realismo ontológico, poderíamos também dizer que o sexo, enquanto objeto sociológico, é tão 
somente uma relação de poder a partir da qual operam outros processos sociais diversos.

Figura 2: Movimento feminista brasileiro – Dra. Berta Lutz

Fonte: http://minasprogramam.com/bertha-lutz/

Capitulo II: Desigualdades ocupacionais

2.1 Gênero

É necessário salientar, inicialmente, que a conotação do termo gênero é utilizada quando a identidade do 
indivíduo leva em conta sua defi nição enquanto ente social, que pode ser afetado por uma série de aspectos 
sociais como família, etnicidade, religião e outros que lhe conferem um papel social e cultural específi co. O 
papel social de gênero das pessoas, por sua vez, pode ser defi nido pelos tipos de atividades que a sociedade 
determina como apropriada para indivíduos que possuam determinado tipo de confi guração genética física de 
sexo. As informações empíricas utilizadas trazem a conotação de sexo referindo-se a características de homem 
e mulher. Porém, nessas informações não é possível a separação entre identidade de sexo e identidade de 
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gênero e, portanto, na análise aqui elaborada, as diferenças entre sexo são consideradas como representativas 
das desigualdades entre gêneros. 

Como é notório, nas décadas mais recentes, as mulheres aumentaram sua participação no mercado de 
trabalho brasileiro, como historicamente já vinha ocorrendo com os países mais desenvolvidos. No entanto, as 
difi culdades econômicas que se instalaram no país nas décadas de 1980 e 1990, tiveram um efeito particular no 
emprego e na ocupação feminina no país, pois o aumento desta participação nos momentos de crise se explica 
mais pela necessidade de complementação da renda familiar, do que pela tendência histórica de modernização 
socioeconômica, como nos países mais avançados.

A observação empírica sobre as condições diversifi cadas de trabalho entre gêneros para o Brasil, como 
exposto nas subseções seguintes, mostra que esta segmentação, resultante de fatores específi cos conforme 
examinados na seção anterior, e apesar ou devido ao aumento da participação feminina na força de trabalho, 
acaba por estabelecer uma conotação estrutural que vem persistindo no tempo, que toma a forma de desvantagens 
para as mulheres.

A distribuição da força de trabalho brasileira entre gêneros é observada inicialmente a partir da localização 
dos trabalhadores de acordo com sua participação na região urbana ou rural. É verifi cado que do total de 
trabalhadores da região urbana, pouco mais da metade é constituída por mulheres que, na região rural, 
participam com menos de 39% e nos dois anos iniciais do período analisados não foram constatadas alterações 
nesta composição (IBGE, 1999 e 2005). No entanto em 2011, esta proporção teve uma ligeira mudança, já que 
a participação feminina na área rural se situou em pouco mais de 36% (IBGE, 2012), revelando um número 
crescente de mulheres que se dirigem à zona urbana em busca de trabalho. Observa-se que ainda predomina 
fora da cidade a mentalidade tradicional da função feminina como prioritária no trabalho doméstico e no 
cuidado dos fi lhos, o que atrasa a evolução global da geração de renda no mercado de trabalho, no sentido da 
diminuição das assimetrias entre gêneros.

Por outro lado, do total de trabalhadores ocupados, acima de 80% situa- -se na região urbana, o mesmo 
se verifi cando para o total de cada sexo, com concentração não muito signifi cativamente maior entre as 
mulheres (82% para os homens e 86% para as mulheres em 2011). A condição de alta urbanização caracteriza 
uma situação de países em que a especialização agrícola já cedeu lugar para a industrialização e se encontra 
em processo menos precário de desenvolvimento, onde por hipótese as condições de desigualdades seriam 
menores.

Uma das principais questões que deve ser abordada na análise das disparidades segundo gênero se refere 
à qualifi cação da força de trabalho que, do ponto de vista teórico, repercute diretamente na condição de 
desenvolvimento econômico de um país. Primeiramente, é preciso observar a estrutura- ção etária da população 
economicamente ativa, já que a representatividade de trabalhadores na faixa etária de até 17 anos corresponde 
a uma escolaridade e formação de capital humano ainda não completa. Por sua vez, maior concentração de 
ocupados em faixas acima de 60 anos de idade é uma situação em que, apesar de o capital humano ser mais 
intenso, a produtividade do trabalhador tende a cair.

As diferenças em habilidades e qualifi cações foram reconhecidas como um novo conjunto de fatores que 
permitem explicar as causas de diferenças de renda entre indivíduos e o comportamento do demandante e do 
ofertante de trabalho perante as condições estruturais e conjunturais do mercado de trabalho. A partir disto, a 
análise da pobreza e da riqueza, incorporada à distribuição pessoal de renda e a desigualdade de oportunidades 
neste mercado, tornou- -se parte integrante das análises ligadas à economia do trabalho. Os analistas passaram a 
se interessar também pelo processo pelo qual os indivíduos adquirem qualifi cação mais valorizada no mercado 
de trabalho, o que signifi ca dizer que as qualifi cações dos trabalhadores passaram a ser tratadas como uma 
variável endógena do modelo de oferta e procura, ao contrário dos modelos anteriores em que eram tratadas 
de forma exógena, ou seja, eram consideradas como dadas e não necessitavam de análise mais aprofundada.

Determinadas funções ou ocupações apresentam características distintas de dotação de capital físico e 
qualifi cação da mão de obra, quer estejam inseridas em setores capitalistas mais avançados, ou nos setores 
menos adiantados ditos “tradicionais”, apesar de terem como atribuições papéis ou funções assemelhadas 
nos gêneros produtivos a que pertencem. Nesse sentido, podem ser observadas produtividade e respectivas 
remunerações também diferenciadas para as mesmas ocupações localizadas em iguais setores de atividade, 
porém em diferentes regiões, ou ainda em diversos setores da mesma região. Embora a dotação de capital 
humano envolva diversos determinantes além da escolaridade, esta é uma variável fundamental e muito 
utilizada como proxy para as análises da qualifi cação dos mercados de trabalho.



43

No entanto, quando se considera a distribuição do trabalhador brasileiro por gênero segundo os anos de 
estudo, como analisado anteriormente, verifi ca- -se que a teoria não se confi rma uma vez que, em níveis mais 
elevados de escolaridade, a concentração feminina é maior, mas as remunerações femininas são inferiores. 
Dessa forma, é necessária uma análise mais detalhadas do que a aqui empreendida sobre a distribuição do 
trabalho segundo categorias específi cas de qualifi cação no país, como subsídio ao diagnóstico que embasará 
políticas públicas adequadas de diminuição das disparidades observadas anteriormente.

É interessante salientar que a condição de inatividade entre os chefes de família é muito superior entre 
o grupo feminino, pois, em média no período analisado 40% das mulheres participavam da população não 
economicamente ativa enquanto os homens no período participavam neste grupo com menos de 13%, em 1992, 
e pouco acima de 10% em 2009. No entanto, no caso das mulheres, a participação como inativa foi diminuindo 
no período, chegando a menos de 34% em 2009, o que refl ete o aumento de atividade da população feminina 
no mercado de trabalho, mas mostra ainda, arraigada, a visão cultural do papel feminino na família, ou seja, 
de priorizar a função de preservar a força de trabalho ou, para os que adotam a visão marxista, de “reproduzir 
e manter a força de trabalho”.

Figura 3: Foto de divulgação do documentário “Doméstica”

Fonte: Documentário “Doméstica” (2012)

A inserção das mulheres no mercado de trabalho, considerada um aspecto de sua autonomia, é analisada a 
partir da taxa de atividade, taxa de formalização dos trabalhadores, nível de instrução da população ocupada, 
e nível de ocupação das mulheres com fi lhos pequenos relacionada ao acesso à creche.

A taxa de atividade mostra a proporção da população em idade ativa que se encontra trabalhando ou 
procurando trabalho. Em 2010, a taxa de atividade das mulheres era de 54,6% enquanto que a dos homens 
era de 75,7%. Comparado a 2000, a taxa de atividade das mulheres cresceu em 4,5 pontos percentuais e a dos 
homens reduziu em 4 pontos. A variação entre mulheres e homens, ainda que grande, reduziu nos últimos dez 
anos. As mulheres aumentaram sua participação no mercado de trabalho, enquanto que aumentou a taxa dos 
homens considerados inativos, sobretudo na faixa de 16 a 29 anos.

A taxa de atividade é maior entre as mulheres brancas, 56,2%, frente a 53,1% das mulheres negras. E 
é maior entre as urbanas, 56%, frente a 45,5% das mulheres rurais, o que indica uma subnotifi cação das 
atividades realizadas pelas mulheres e uma representação de que a produção para autoconsumo é extensão do 
trabalho doméstico e considerado não trabalho e as pessoas que o realizam consideradas inativas.

A taxa de formalização é a proporção de pessoas ocupadas que estão em trabalhos formais: trabalhador com 
carteira de trabalho assinada, militares e funcionários públicos e os trabalhadores conta própria e empregadores 
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que contribuem com a previdência social. É um indicador da qualidade do trabalho pelo acesso a direitos como 
férias, 13º salário, licença maternidade, entre outros. Em 2010, 57,9% das mulheres ocupadas com mais de 16 
anos estava no trabalho formal, proporção ligeiramente inferior aos homens, que chegavam a 59,2%.

Nos últimos vinte anos a taxa de formalização aumentou para todos os setores, e de forma mais intensa 
entre jovens, e entre negros e negras. No entanto, se mantém variações regionais: enquanto 76% das mulheres 
ocupadas em Florianópolis estavam no mercado formal, em Belém, esta proporção era de 51,2%. Considerando-
se a posição na ocupação percebe-se uma diminuição da proporção de empregadas domésticas sem carteira 
assinada, mas em 2010 estas eram ainda 10% do total de trabalhadoras frente a 5,1% das empregadas domésticas 
com carteira assinada. Entre as empregadas domésticas sem carteira assinada 62,3% eram negras e 36% eram 
brancas.

As mulheres ocupadas são mais escolarizadas do que os homens, 19,2% delas têm o superior completo, 
enquanto que 11,5% dos homens têm este mesmo nível de instrução. A disparidade se acentua quando se 
considera a raça: 26% das mulheres brancas têm superior completo, enquanto que apenas 11,2% das negras o 
têm.

A oferta de creches impacta diretamente na autonomia das mulheres e suas possibilidades de inserção no 
mercado de trabalho. Em 2010, o nível de ocupação (razão entre população ocupada e população em idade 
ativa) das mulheres de 16 anos ou mais com fi lhos de 0 a 3 anos que todos frequentam creche é de 65,4%, 
bem superior do que daquelas cujos fi lhos não frequentam (41,2%) ou apenas algum fi lho frequenta (40,3%).

O rendimento é uma das principais variáveis para se mensurar pobreza e desigualdade. Embora se considere 
que sozinho, não explica a pobreza, que desde uma visão mais amplia implica na privação do acesso a ativos e 
de liberdades individuais. A pobreza feminina se explica pela discriminação de gênero, posição de dependência, 
divisão sexual do trabalho e decorrente falta de tempo. Numericamente a pobreza feminina não é maior que a 
masculina e a desigualdade entre mulheres e homens ocorre entre pobres e não pobres. A sobre-representação 
das mulheres na pobreza só se evidencia nos domicílios chefi ados por mulheres com fi lhos.

A desigualdade não é apenas econômica, mensurada pela distribuição de renda, mas também social e 
política e tem dimensão de gênero, raça/etnia, faixa etária e região do país.

A redução da disparidade de rendimentos entre mulheres e homens é uma das metas do Plano Nacional 
de Políticas para as Mulheres no capítulo sobre igualdade no mundo do trabalho e autonomia econômica. A 
autonomia econômica implica em ações que articulem o público e o privado, ou seja ao mesmo tempo em que 
propiciem o acesso das mulheres à renda e ao mercado de trabalho, visibilizem o trabalho doméstico.

Os indicadores de rendimento são apresentados quanto à proporção de pessoas, o valor do rendimento 
médio, a razão entre os rendimentos médios de mulheres e homens.

O indicador de proporção de mulheres sem rendimentos ilustra a relação de dependência econômica 
das mulheres, o não reconhecimento do trabalho doméstico que realizam e a vulnerabilidade a situações de 
violência doméstica. Em 2010, 30,4% das mulheres com 16 anos ou mais não tinha nenhum rendimento, 
enquanto que 19,4% dos homens encontravam-se nesta situação. Entre as pessoas sem rendimento, o maior 
peso estava entre as rurais (32,3%) frente a 23,9% das urbanas e entre as negras (27,4%) frente às brancas 
(22,6%). Entre 2000 e 2010 diminuir o número de mulheres idosas sem rendimento, o que revela um aumento 
da cobertura previdenciária.

Em 2010 33,7% das mulheres e 25,7% dos homens tinham rendimento mensal de até 1 salário mínimo. 
Dentre as mulheres negras 40,3% recebiam até 1 salário mínimo e dentre as rurais, 50,5%. As políticas de 
valorização do salário mínimo e de proteção social contribuíram para uma melhoria dos rendimentos recebidos 
pelas mulheres. O rendimento médio dos homens entre 2000 e 2010 subiu 7,3%, enquanto que o das mulheres 
subiu 10,7%. Ainda que tenha diminuído a disparidade de rendimento entre mulheres e homens, as mulheres 
têm um rendimento médio equivalente a 67,7% do rendimento dos homens.

 
2.2 gênero e raça

Há décadas a mulher negra vem sendo apontada como aquela que experimenta a maior precariedade no 
mercado de trabalho brasileiro Entretanto os estudos que aprofundaram a perspectiva de gênero raramente 
levam em consideração a variável cor Frequentemente tais estudos homogenizam a força de trabalho tratando-a 
como se o fator racial inexistisse enquanto diferencial de direitos ou como se as especifi cidades que afetam 
a mulher negra pudessem ser esgotadas no quadro dos problemas gerais concernentes as mulheres Não raro 
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os estudos tangenciam a temática da mulher negra com breves enunciados formais ou referências históricas 
que apenas confi rmam a desimportáncia dada ao tema aqui e acola encontramos um ou outro parágrafo sobre 
o penado do escravismo ou quando mais generosos ao fi nalizarem descrições sobre determinados problemas 
registram a velha máxima “ e no caso das Mulheres negras essa situação e mais dramática”.

Nos estudos sobre relações raciais as articulações entre raça e classe este enfoque a mulher negra e vista 
como sustentáculo da raça uma vez que os homens negros foram excluídos da nova ordem social por estarem 
despreparados para assumirem o papel de trabalhadores livres estavam sem condições de manter suas famílias 
de modo que a mulher negra restou a responsabilidade pela manutenção material da família. Ao explorarem 
a intersecção entre raça e classe estudiosos reconheciam as desigualdades raciais no período pós abolição, 
no entanto postulavam que o desenvolvimento do capitalismo eliminaria naturalmente a raça como categoria 
classifi catória uma vez que ao se tornarem trabalhadores os negros passariam a ser considerados pela sua 
posição no processo produtivo e não mais pela sua condição racial.

Nas últimas duas décadas trabalhos de diversos pesquisadores têm evidenciado novas articulações entre 
raça e classe gestadas na consolidação do capitalismo industrial no Brasil demonstrando que as desigualdades 
raciais não apenas se mantiveram como também recrudesceram em alguns casos a exemplo da Região Sudeste 
- que registra as mais altas taxas de desenvolvimento econômico.

Um marco desta produção encontra se na publicação O Lugar do Negro na Força de Trabalho, Oliveira e 
outras pontam como principais características da situação da trabalhadora negra 1- remuneração extremamente 
baixa quando comparada a outros grupos e 2- concentração em determinados setores do mercado e em certas 
atividades cujos salários e condições de trabalho são inferiores.

Nos anos 90 novos estudos são realizados e novos ângulos da situação da trabalhadora negra são explorados 
atestando que este e o segmento que mais precocemente ingressa no mercado de trabalho e o que mais tempo 
nele permanece e também o segmento que mais investe na escolarização e o que menos retorno tem do 
aumento de sua qualifi cação e o que sofre as mais altas taxas de desemprego.

No que se refere a rendimentos o Mapa do Mercado de Trabalho IBGE (1990)” comprova que a média 
nacional em salários mínimos dos homens brancos era de 6,3 e dos negros 2,9 as mulheres brancas fi cavam 
com 3,6 e as negras com apenas 1,7 - disparidade esta que a título de ilustração ocupou as manchetes dos 
principais jornais do pais quando da publicação.

Estudos como os de Abreu Jorge e Sorj por exemplo revelam que para alcançar o salário médio das mulheres 
brancas com quatro a sete anos de estudo as mulheres negras devem estudar mais quatro anos ou seja de oito 
a onze anos No entanto desde o princípio da década de 80 diferentes estudiosos como Hasenbalg Oliveira 
Porcaro Araujo Costa e Rosemberg’s vêm apontando que o mercado de trabalho não reconhece de forma 
semelhante o grau de instrução atingido pelos diferentes grupos ou seja contrariando o previsto a instrução não 
exime negros e negras de discriminações e desigualdades nas relações de trabalho.

O lugar da mulher negra no trabalho está demarcado no imaginaria de chefi as e profi ssionais de recursos 
humanos, o gueto da subalternização e da realização de atividades manuais. Nos serviços domésticos por 
exemplo as negras estão representadas quase três vezes mais do que as brancas (32,5% contra 12 7%) e em 
atividades tais como serventes cozinheiras e lavadeiras / passadeiras o percentual para negras e o dobro do das 
brancas (16% contra 7,6%).

 
Capítulo III: Mulher como mercadoria

3.1 Industria Pronográfi ca

Por mais atual que pareça, a indústria dos fi lmes pornôs começou há muito tempo, em 1896. As produções 
receberam nome de “stags fi lms” (em tradução livre, “fi lme para rapazes”) e eram fi lmadas na França, Estados 
Unidos e Argentina, primeiros pólos mundiais desse tipo de produção. Esses duravam entre 7 e 15 minutos 
e consistiam em homens encontrando mulheres em situações muito parecidas com o que fi lmam atualmente, 
com homens realizando algum tipo de serviço na casa da mulher, que estava esperando com vestes sensuais e 
toda a ação se desenvolvida após o encontro.

Em 1972, o fi lme “Deep Throat” (br: “Garganta profunda”) teve um grande sucesso comercial, arrecadando 
600 milhões de dólares e dando grande fama para a atriz principal, Linda Lovelace. Foi a partir desse fi lme 
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que as atrizes passaram a serem consideradas celebridades e tratadas como tais, com altos cachês e acesso a 
eventos.

Atualmente, essa indústria continua crescendo e arrecadando bilhões de dólares por ano, e apesar do 
glamour e dos salários atrativos, existem grandes polêmicas por trás das cenas. As atrizes são muitas vezes 
abusadas e sofrem inúmeras consequências dentro e fora do set graças a sua profi ssão. Nem todas as mulheres 
que trabalham com isso amam o que fazem, querem estar ali ou tem opções.

Natália Soares, formada em ciências sociais e pesquisadora na área de femininos e pornografi a, explica que 
essas mulheres não possuem agências, então não há quem cuide delas ou de suas carreiras. “Acredito que a 
pornografi a ajuda a estabelecer a ideia de que homens são os sujeitos e as mulheres seus objetos. As atrizes são 
descartadas ou substituídas com mais frequência que os atores e as violências que elas vivem são diversas. ”

A socióloga ainda explica que, embora algumas atrizes tenham conquistado reconhecimento, elas não 
são tratadas com respeito ou como quem exerce qualquer outra profi ssão, dentro e fora das telas. “Drogas 
e álcool são coisas comuns dentro dos estúdios, já que muitas atrizes afi rmam ser muito difícil enfrentar as 
cenas enquanto sóbrias. Esse é um dos fatores pelo qual as mulheres nos fi lmes sempre aparecem felizes e 
receptivas, mesmo em cenas de dor. ”

Em geral, os fi lmes pornográfi cos propagam a ideia de uma mulher irreal. Sempre disponível para transar, 
com vontade, interessadas em tentar coisas novas (mesmo que nunca seja perguntada se gostaria), com lingeries 
ousadas e sempre submissa as vontades do homem. Os papéis interpretados pelas atrizes são degradantes, 
humilhantes e não contemplam ou refl etem os gostos da mulher real e suas vontades. Em cena, mesmo com 
contratos e acordos, as atrizes são surpreendidas com violências não discutidas, com atos que as machucam e 
envergonham.

Shelley Lubben, fundadora da Pink Coss Foundation nos Estados Unidos, é uma ex-atriz do ramo e sua 
organização de caridade pública é dedicada a conceder apoio emocional e fi nanceiro aos trabalhadores da 
indústria. Em seus discursos, ela explica que as mulheres nem sempre tem escolha de entrar nessa indústria, 
já que muitas vezes são coagidas pelos namorados ou obrigadas pela falta de condições de se sustentar, já que 
nesse ramo é possível conseguir altos valores.

Além dos abusos psicológicos sofridos, diferentes violências físicas acontecem nessa indústria, assim 
como a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis (DST). Embora exista um sistema de controle 
que submeta os atores a testes e HIV nesse meio muitas outras doenças escapam desse teste e contaminam os 
participantes.

A cidade de Los Angeles, nos EUA, é a capital mundial do cinema erótico, por isso se mantém atenta aos 
dados de DSTs que ocorrem no local. De acordo com o Departamento de Saúde Pública de Los Angeles, 
existem milhares de casos de clamídia, a DST mais comum no país. Outras doenças são muito recorrentes 
entre os atores, assim como a gonorreia e herpes, por isso em 2012 o estado criou a lei que obrigava o uso de 
preservativos na indústria pornográfi ca, que acabou sendo revogada em fevereiro deste ano, após a medida ter 
afastado cerca de 90% da produção da cidade.

Apesar do que é mostrado nos vídeos, a mulher representada nos fi lmes não representa a mulher da vida 
real, não representa seus gostos, suas atitudes e muito menos o que acontece de verdade na cama.

Uma pesquisa realizada pela equipe de reportagem do Repórter Unesp entrevistou 201 mulheres sobre seus 
hábitos pessoais, a fi m de constatar as diferenças e possíveis semelhanças entre o que acontece dentro e fora 
das telas.

A pesquisa constatou que, diferente do que é mostrado nos fi lmes pornôs, apenas 25,4% das entrevistadas 
usa lingeries sensuais na hora da transa e apenas 12,4% dessas já usou fantasias. Além disso, a pesquisa mostra 
que 77,1% dessas mulheres não está sempre com vontade de fazer sexo na mesma hora que os seus parceiros.

Pornografi a signifi ca que a mulher é uma coisa; pornografi a signifi ca que ser usada como coisa preenche a 
natureza erótica da mulher; pornografi a signifi ca que mulheres são coisas que os homens usam. Nas sociedades 
contemporâneas, não apenas a pornografi a é uma indústria de massas que explora sexual e economicamente 
a desigualdade entre homens e mulheres visando o lucro como também institucionaliza a sexualidade da 
supremacia masculina. O modo como as mulheres são representadas é, na verdade, a forma como os homens 
as veem e defi nem seu comportamento.
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3.2 Prostituição

 A prostituição no Brasil não é uma atividade profi ssional reconhecida pelo Ministério do Trabalho que 
não possui restrições legais enquanto praticada por adultos. No país, o turismo sexual é um problema apontado 
tanto pelo governo local quanto órgãos internacionais, como a UNICEF no caso da prostituição infantil, 
problema que atingia mais de 1000 municípios e cerca de meio milhão de crianças em levantamentos de 2005. 
Desde 2004, o crime de prostituição de crianças e adolescentes tem aumentado, o que levou o governo a lançar 
diversas campanhas governamentais contra a prostituição infantil.

O relatório de 2010 do Departamento de Estado dos Estados Unidos cita o Brasil como “fonte de homens, 
mulheres, meninos e meninas para prostituição forçada no país e no exterior”. O levantamento inclui o trabalho 
forçado relacionado ao tráfi co de mulheres feito por organizações criminosas de Goiás de onde partem meninas 
e mulheres para países como Espanha, Itália, Reino Unido, Portugal, Suíça, França, Estados Unidos e Japão. 
Também há indícios de formação de redes de prostituição forçada em países vizinhos como Suriname, Guiana 
Francesa, Venezuela e Paraguai.

O ato de receber dinheiro ou pagar pelo ato sexual, no Brasil, não é criminalizado, mas a exploração sexual, 
o ato de induzir, aliciar, facilitar a prostituição é criminalmente condenável. As casas de prostituição e o papel 
exercido pelo aliciador “cafetão” implicam em crime passível de detenção.

O cenário transmitido, para sociedade, das mulheres que se prostituem é de uma vida glamorosa e de 
dinheiro fácil. Entretanto, estudos mostram que a maior parte das mulheres que está em estado de prostituição, 
assim está, devido às péssimas condições de vida geradas por baixa escolaridade, difi culdade de encontrar 
trabalho ou por trabalhos muito precarizados, somente, e por péssimas condições fi nanceiras para subsistência.

No Brasil e assim como nos demais países da América Latina, as mulheres são as que mais exercem os 
trabalhos de baixa remuneração ou de condições mais precarizadas, uma mulher negra recebe cerca de 32% 
do salário de um homem branco, sendo que as mesmas são, na maioria das vezes, as mantenedoras de suas 
famílias. Já o Estado, por sua vez, não oferece demandas sociais mínimas para as boas condições de vida, como: 
educação e saúde de qualidade. Assim, muitas mulheres veem a prostituição, tráfi co de drogas e trabalhos mais 
marginalizados como a única saída viável para sua subsistência e para o sustento de suas famílias.

Dados evidenciam a renda lucrativa que a prostituição gera no mundo, principalmente no mercado 
ilegal. Países da Europa são os que mais denunciam a geração de lucro com tal atividade, como a Espanha 
segunda posição do ranking mundial na lucratividade com esta atividade. Destaca-se a Holanda, país no qual 
a prostituição é legalizada, que em 17º no mesmo ranking mundial. Essa diferença não esperada pode estar 
associada a dois fatores: ao combate de exercer ilegalmente esta atividade e com a alta lucratividade que a 
exploração ilegal gera em outros países, como nos EUA.

A Alemanha, que também tem está atividade legalizada, encontra-se na quarta posição do ranking, pois 
tem difi culdade no combate ao tráfi co de mulheres que estão em estado de prostituição ilegalmente, e, muitas 
vezes, são aliciadas e mantidas em condições de cárcere.

Segundo o escritório das Nações Unidas (ONU), calcula-se que 2,5 milhões de pessoas são trafi cadas no 
mundo, sendo 700 mil de países da América Latina. Cerca de 100 mil são mulheres e adolescentes levadas de 
países como: Brasil, Colômbia, República Dominicana, Antilhas, México, Argentina, Equador e Peru, iludidas 
com promessas de melhores empregos em países como Espanha, Alemanha, Holanda, Bélgica, Israel e Japão.

Baseando-se nos dados de lucratividade mundial que a prostituição gera acredita-se que a legalização 
pode ser a resposta para as condições que as mulheres passam com a prostituição ilegal. Porém, com mais de 
uma década de legalização da prostituição na Alemanha, reportagens evidenciam que a exploração e o tráfi co 
acentuaram as péssimas condições que levam a violência física e sexual destas imigrantes. O tráfi co gera 
maiores lucros para os donos das casas de prostituição, pois estes podem se fazer valer da ilegalidade destas 
imigrantes para mantê-las em cárcere e também não são obrigadas a dar as mesmas condições que dariam as 
mulheres locais que a legislação protegeria.

Por conta das condições econômicas e pela falta de perspectiva de melhorias dessas condições, as mulheres 
da América Latina acabam sendo as principais vítimas de um sistema que naturaliza a exploração da mulher e 
ainda mais da mulher negra, a burguesia internacionalmente lucra com a exploração de mulheres ainda mais 
no Brasil vendendo o estereótipo de corpo da negra.

No período colonial neste país, existiam os escravos de ganho que se compara muito ao papel que cumprem 
as prostitutas em casas noturnas, pois o cafetão fi ca com parte considerável do dinheiro recebido pelo trabalho 
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da mulher, e a lei ainda garante que este cafetão possa fi car com 50% do valor que ela recebe por cada trabalho, 
mais que isso é exploração, e 50% é meia exploração. “Parágrafo único: São espécies de exploração sexual, 
além de outras estipuladas em legislação específi ca: I- apropriação total ou maior que 50% do rendimento de 
prestação de serviço sexual por terceiro;”

Essa lei se mascara com melhores condições para as prostitutas, em 1888, após ser abolida a escravidão, 
existia ainda os escravos de ganho realizava um serviço ou serviços e era obrigado a repassar uma quantia 
diária ou mensal estipulada para o seu dono, do serviço feito pelo escravo e assim o dono lucrava pelas custas 
do trabalho e exploração dos escravos.

Na prática, a lei garante que os cafetões cumpram o papel de senhores de escravos, essa lei que deveria 
garantir melhores condições de trabalho às prostitutas, na verdade, não passa de um grande golpe para 
que cafetões virem grandes empresários e os burgueses possam lucrar muito com o turismo sexual nos 
grandes eventos, sem garantir direitos mínimos a essas mulheres, educação, moradia, segurança, saúde e até 
acompanhamento psicológico pelo nível de agressões dos mais diversos tipos que estão submetidas, onde, já 
que o indivíduo paga pelo serviço acha que é dono da mulher e que pode fazer o que bem quiser, sem ver que 
ali trata-se de um indivíduo e não uma mercadoria.

Não devemos criminalizar as mulheres que estão em situação de prostituição e sim combater um sistema 
machista e exploratório destas mulheres que as querem como objeto e as fazem passar por tais condições para 
poderem se manter e, em alguns casos, manter seus familiares. Sabemos que muitas passam por violências 
verbais e físicas, assim, temos que combater a visão de objetifi cação feminina perpetuada e utilizada para 
manutenção do sistema capitalista.

3.3 Sexualidade e raça

A mulher negra é cercada de dicotomias quando o assunto é seu corpo: por um lado, há um misto de 
invisibilidade e indesejabilidade quando o corpo feminino é negro, pois no mercado erótico, nas revistas 
masculinas e na representação midiática prevalecem as mulheres brancas e loiras como mulheres desejáveis. 
Mamilos, axilas e genitais negros, por exemplo, são considerados asquerosos, havendo uma infi nidade 
de produtos com o fi m de clarear essas partes. As qualidades sexualmente desejáveis são sempre aquelas 
associadas ao corpo da mulher branca e mesmo as características consideradas ruins, como o cabelo crespo ou 
nariz largo, são muito mais toleradas em uma mulher de pele clara.

Nas raras ocasiões em que a sociedade expressa algum desejo por mulheres negras, é quase sempre pela 
ideia de que a mulher negra é um “sabor diferente” e “mais apimentado” de mulher. O corpo feminino negro 
é hipersexualizado, principalmente no carnaval e é também considerado exótico e pecaminoso. Quem nunca 
ouviu falar que a mulher negra tem a “cor do pecado”? Essa é a brecha que sobrou para que o racismo continue 
a ser imposto às mulheres negras: a dicotomia do gostoso, exótico e diferente, mas que ao mesmo tempo é 
proibido, impensável, pecaminoso e não serve para o matrimônio ou monogamia.

Nossa sociedade já considera geralmente que o racismo é algo ruim; o problema, em grande parte, está em 
identifi car o racismo dentro de atitudes e políticas do dia a dia. E segregar sexualmente as mulheres negras 
também é uma forma de racismo, embora socialmente aceitável atualmente. As meninas e adolescentes negras 
são vistas sob um olhar objetifi cador, são as maiores vítimas da exploração sexual e, uma vez que a grande 
maioria provém das camadas mais pobres – vestígios racistas inegáveis de uma sociedade escravocrata -, são 
inseridas muito cedo no mercado da prostituição.

O fato é que seria incoerente analisar a sexualidade da mulher negra com a mesma ótica que observamos 
a mulher branca. Há fenômenos socioculturais específi cos de uma população negra, especialmente dentro de 
um contexto de segregação e classe social – e essas especifi cidades podem funcionar ao mesmo tempo como 
opressoras e empoderadoras para mulheres negras.

 
Conclusão

Percebemos a evolução da humanidade através dos bens de consumo, através do que o sistema capitalista 
proporcionou para a humanidade, a gama de informação que temos hoje, tudo isso podemos dizer que foi 
uma evolução na vida humana, mas o outros lado é que esse mesmo sistema que nos proporcionou um melhor 
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bem-estar material, também ajudou a evoluir as desigualdades sociais, tanto na questão de renda, como nas 
questões que está exposto nesse trabalho em questão, as forças de trabalho da mulher, que por muito tempo 
se achou que era destinada a cuidar da família e da casa, houve evoluções como vemos, mas ainda há muito 
o que desenvolver para ter uma sociedade mais justa na questão de gênero, pois as mulheres são bem menos 
remuneradas, poucas assumem cargos de importância nas empresas, e sofrem abusos morais e sexuais. Na 
questão de raça, o racismo está impregnado na sociedade na forma que os trabalhos que a maior parte dos 
negros estão servindo brancos, os negros são os marginalizados, moram nas faveladas longe dos grandes 
centros comerciais, e quando falamos da mulher negra, a desigualdade é maior ainda, no ramo do serviço 
doméstico a negras são o dobro das mulheres brancas.

Notamos também que não só como força de trabalho é onde as mulheres sofrem, elas são as menos 
favorecidas como trabalhadoras e uma parte delas são comercializadas, são tratadas como mercadoria, são 
usados os corpos das mulheres para gerar dinheiro para indústria pornográfi ca e para o “cafetão” da mulher 
prostituída, e notamos mais uma vez que o peso da desigualdade social é bem grande nesse aspecto, pois a 
mulher negra é somente valorizada como um objeto de desejo sexual para a maioria dos homens brancos.

Há várias questões sem respostas para esse trabalho, mas tomar consciência das questões é ajudar a evoluir 
o pensamento humano, não só o bem-estar de consumo, ajudando a evoluir o pensamento, é progredir para uma 
sociedade onde as ideias serão mais importantes que o que o ser humano produz como matéria, a convivência 
é uma das principais dádivas humanas, somos os animais pensantes que estamos sempre em confl ito com a 
mente, o poder de dialogar os pensamentos poderá levar a um caminho onde podemos viver numa sociedade 
mais justa e com o cuidado dos recursos necessários para manter uma harmonia social.
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CAPITULO 1 – A história dos games no mundo:

A história dos jogos eletrônicos teve início quando os acadêmicos começaram a projetar jogos simples, 
simuladores e programas de inteligência artifi cial, como parte de suas pesquisas em ciência da computação. 
Somente a partir das décadas de 1970 e 1980 é que os jogos eletrônicos começaram a se tornaram populares, 
quando jogos de arcade, consoles de videogame e jogos de computador foram trazidos ao público em geral. 
Então desde então, os jogos eletrônicos tornaram-se uma forma popular de entretenimento e uma parte da 
cultura moderna.

Os jogos foram desenvolvidos para ampliar a mente e desenvolver melhor o cérebro das pessoas nas 
atividades escolares, como uma consequência das pesquisas da computação em áreas como a inteligência 
artifi cial. A comercialização do UNIVAC I (considerado o primeiro computador comercial da história) em 
1951 abriu caminho para a adoção do “Assopra Fitas” por instituições acadêmicas, órgãos de pesquisa e 
empresas em todo o mundo desenvolvido. 

Devido ao alto custo, grande consumo de energia e a necessidade de empregar uma equipe altamente treinada 
para manter a operar as máquinas, a tecnologia da computação fi cou basicamente limitada às organizações 
maiores naquele momento. Por conta disso, a criação dos primeiros jogos eletrônicos limitou-se a testes 
e demonstrações de teorias relacionadas a áreas como a interação humano e computador, a aprendizagem 
adaptativa e estratégia militar.

Devido à falta da documentação de muitos desses testes, é difícil de determinar qual teria sido o primeiro 
jogo eletrônico realmente criado. Alguns dos primeiros jogos conhecidos incluem Nimrod (1951), uma 
máquina feita sob encomenda pela Ferranti para o Festival da Grã-Bretanha e na qual se poderia jogar o jogo 
matemático Nim; OXO (1952), criado por Alexander S. Douglas para o computador EDSAC e que simulava o 
jogo da velha; e Hutspiel (1955), um jogo de guerra construído pelo exército dos Estados Unidos para simular 
um confl ito com a União Soviética na Europa.

Na década de 1960, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts era um dos principais centros de pesquisa na 
área da computação no mundo e dispunha do TX-0, um computador cheio de transistores ao invés de válvulas, 
e que era menor que os mainframes, padrão da época. O computador logo atraiu um grupo de estudantes 
de engenharia, que passaram a desenvolver nele certas ferramentas de programação, além de alguns jogos 
simples, como Mouse in the Maze (que simulava um rato em um labirinto) e Tic-Tac-Toe (o jogo da velha). O 
TX-0 logo foi substituído pelo PDP-1, minicomputador que possuía um monitor com resolução de 512 x 512 
e capacidade de plotar qualquer ponto na tela.

Decididos a explorar o novo hardware, Steve Russell - programador e cientista da computação mais 
conhecido por sua criação de Spacewar!, um dos primeiros videogames- e seus colegas criaram um jogo em 
que se controlava duas naves espaciais e cujo objetivo dos jogadores era acertar torpedos uns nos outros. Em 
30 de julho de 1961, era testado pela primeira vez Spacewar!, considerado o primeiro jogo de tiro da história.

Finalizado ofi cialmente em 1962 e ocupando apenas 2 kB de memória, Spacewar! tornou-se um dos primeiros 
jogos de computador a ter uma distribuição nacional, já que a fabricante do PDP-1 decidiu incluí-lo como um 
programa de teste em cada PDP-1 comercializado. Com isso, Spacewar! chegou a outras universidades dos 
Estados Unidos e serviu como fonte de inspiração para outros programadores desenvolverem seus próprios 
jogos.

Steve Russel e seu jogo Spacewar
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1.1– Década de 1970:

Em 1966, o engenheiro Ralph Baer criou a melhor televisão do mundo. Ele pensava em criar uma TV 
interativa com jogos, mas a ideia acabou não dando certo para ele. Anos mais tarde em 1971, a Magnavox 
(fábrica de produtos eletrônicos) compra o projeto de Baer e começa a desenvolver o Odyssey 100, o primeiro 
videogame que pode ser conectado à TV.

Enquanto isso, Nolan Bushnell, transforma o quarto da fi lha numa ofi cina adaptada ao jogo Spacewar! 
de Steve Russell, criando Computer Space, o primeiro arcade do mundo. Como os mainframes eram muito 
caros e ocupavam muito espaço, Bushnell criou a Computer Space, uma máquina só para jogar o Spacewar. 
A experiência dá certo e então ele passa a vender a sua novidade. A Nutting Associates se interessa e contrata 
Bushnell, temporariamente, para montar os arcades de Computer Space. Mais tarde Bushnell sai da empresa 
para fundar a Atari.

Fruto do protótipo “Brown Box”, desenvolvido por Ralph Baer, chega às prateleiras de toda américa, em 
1972, o primeiro console de videogame da história, o Odyssey 100, fabricado pela Magnavox, da Philips 
holandesa.

O Odyssey 100 vinha com placas de circuito impresso externas, onde eram gravados os jogos. Inicialmente 
foram ofertados 12 jogos, a maioria deles de esporte, que podiam ser trocados pelo usuário. 

Alguns jogadores dizem que o Odyssey 100 foi o primeiro console a utilizar o sistema de troca de jogos 
por cartuchos, mas seu mecanismo era muito básico para essa tal afi rmação. Os usuários do Odyssey 100 
poderiam também utilizar um rifl e opcional (semelhante às pistolas que temos hoje no Playstation), para usar 
com os jogos de tiro. E para cada jogo uma película teria que ser aplicada à tela, como por exemplo uma que 
representasse um campo de futebol ou quadra de tênis.

Executivos da Atari vão parar misteriosamente na rival Kee Games, em uma época em que era super 
necessário aumentar sua distribuição de máquinas. A Kee Games lança Tank, jogo mais vendido do ano de 
1974, e ultrapassa a Atari em vendas. 

Na verdade, a Kee Games era uma subdivisão da Atari (que voltou ser uma empresa só com a Atari 
posteriormente) e, quando voltaram ser uma única empresa, transformaram-se em uma das maiores indústrias 
de videogame de todos os tempos. 

A Atari entra em contato com Tom Quinn (comprador de artigos esportivos da Sears Roebuck) e apresenta 
para ele o jogo Pong (jogo para arcade criado por Bushnell na Atari). Após negociações, a Sears compra 23 
unidades do Fliperama, muito mais do que a Atari poderia produzir. Bushnell consegue uma linha de crédito 
de 1234567 milhões de dólares com Don Valentine para expandir a Atari. No Canada o Home Pong torna-se 
o campeão de vendas do catálogo da Sears.

O sucesso da Atari leva várias empresas a lançar os famosos consoles, mas apenas a Coleco consegue 
deixar tudo pronto para o Dia dos Pais. O videogame Telstar Pong usava tecnologia similar às das máquinas 
de então.

Enquanto isso, a Fairchild Camera & Instrument dá outro passo importante lançando o Fairchild Channel F, 
o primeiro videogame programável da história. Congelar o jogo, alterar o tempo e a velocidade passava a ser 
agora possível. O joystick era bem interessante: o botão fi cava na ponta do manche e podia ser rotacionado. 
Assim, Pong ganhava inclinação na “raquete” e podia rebater a bolinha em vários ângulos.

Nessa época, começavam a surgir as primeiras críticas aos jogos eletrônicos que eram mais violentos. 
Death Race, da Exidy Games, foi o precursor de Carmaggedon. Sair atropelando tudo o que viesse pela frente 
era o objetivo do jogo. Death Race serviu ainda de inspiração para a criação de outro jogo recente, Interstate 
76.

Com o mercado em crescimento, Bushnell vende a Atari para a Warner, pois não vê outra maneira de 
mantê-la competitiva. Em 1977 a Midway Games lança o jogo Gunfi ght, o primeiro a usar microprocessadores 
ao invés de um emaranhado de circuitos. Desenvolvido pela Taito do Japão, Gunfi ght é o primeiro arcade a 
ser importado pelos EUA.

Sob a liderança de Bushnell, a Atari desenvolve o VCS (Video Computer System, mais tarde chamado de 
Atari 2600) e lança-o no Natal por US$ 249,95 e em 1983 no Brasil. Esse é o primeiro console programável com 
jogos em cartucho da Atari. Entre os títulos, há conversões de jogos para arcade e games criados exclusivamente 
para o console doméstico. As vendas são um grande sucesso e acontecem atritos entre Bushnell e Steve Ross, 
presidente da Warner Communications.
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A política da Atari de não dar crédito às pessoas envolvidas na criação de jogos e apenas para a própria 
empresa, faz com que começem a surgir os primeiros segredos em jogos (no Brasil, conhecidos como “ovos 
de páscoa”, devido ao termo comum no inglês “easter egg”). Warren Robinett, criador de Adventure, faz uma 
sala secreta onde seu nome brilha em cores de arco-íris. Para entrar na sala, o jogador deveria levar um ponto 
cinza para a tela inicial. Mais tarde, esses segredos e truques se tornaram elementos obrigatórios nos games.

Bushnell deixa a Atari e cria outra empresa. Um contrato de cinco anos, estipula que a Atari não competirá 
com a nova empresa de seu “ex-homem forte”.

A Nintendo (A Nintendo foi criada por Fusajiro Yamauchi em 1889 e fabricava cartões artesanais de um 
tipo de baralho tradicionalmente japonês chamado Hanafuda) lança um arcade chamado Computer Othello, 
uma versão do jogo de mesa Othello. Há apenas 10 botões coloridos para cada jogador. Cada partida custa R$ 
1,61, preço que virou padrão para os jogos de arcade no Japão.

Lunar Lander, o primeiro jogo comercial com gráfi cos vetoriais, ou seja, como se fossem o esqueleto de um 
modelo 3D, foi lançado. Nasce então o primeiro dos gráfi cos poligonais, usados na maioria dos jogos de hoje 
em dia. Outro jogo lendário é o grande lançamento do ano de 1979: Asteroids. Apesar de ter vendido 80 mil 
cópias e de ter virado febre nos Estados Unidos, o jogo não fez muito sucesso em outros países.

Lunar Lender.

O sucesso do Atari 2600 prova que os videogames não são uma onda passageira. Conversões e jogos originais 
continuam a sair exclusivamente para o console, enquanto a empresa negocia os direitos de ‘blockbusters’ 
como Space Invaders.

1.2 – Década de 1980

A Mattel colocou seu console no mercado. Trata-se do Intellivision, que tem os melhores gráfi cos e um 
preço bem alto: US$299. Assim como a Atari, a Mattel era quem melhor produzia jogos para o seu próprio 
console, mas além de não criar sucessos como os da rival, também não tinha habilidade para negociar com 
outras empresas de arcade. 

A Activision é fundada por programadores dissidentes da Atari. E nasce a primeira softhouse terceirizada 
da história. Se não bastasse isso, a nova empresa passa a competir com a antiga anfi triã. E a partir de agora, 
todos os trabalhos recebem créditos individuais e os designers dão palpites para as embalagens e campanhas 
de marketing de suas criações. 

A Namco lança Pac-Man, o arcade mais famoso de todos os tempos, com mais de 300 mil unidades 
vendidas em todo o mundo. Seu criador Toru Ywatami se inspira em uma pizza com sete fatias para criar o 
personagem, que na verdade é o primeiro protagonista dos videogames, visto que antes dele havia basicamente 
jogos de esporte e guerra. Nos EUA, 100 mil máquinas foram vendidas.

Em 1981 depois de transformar várias “bombas” da Nintendo em sucessos comerciais, o artista Shigeru 
Miyamoto cria o jogo Donkey Kong. O encanador baixinho, deveria salvar sua namorada Pauline das garras de 
um gorila raivoso. Jumpman, nos Estados Unidos, ganha o nome de Mario, pois os funcionários da Nintendo 
acham o personagem parecido com Mario Segali - dono do galpão usado pela Nintendo em Seattle.



57

Ainda em 1981, mais descontentes saem da Atari e fundam a Imagic, uma das softhouses mais competentes 
do console Atari 2600.

A Atari negocia os direitos de Pac-Man e lançava o arcade Tempest, jogo com gráfi cos vetoriais coloridos 
de tecnologia ainda instável e propenso à erros. Mesmo assim, Tempest ganha uma legião de seguidores, que 
tratam os bugs como truques do jogo.

Os rendimentos do mercado americano de arcade são de US$ 5.000.000.000 no ano de 1981 (Cinco bilhões 
de dólares).

A Coleco entra em cena outra vez com o lançamento de ColecoVision, console baseado em cartucho com 
melhores gráfi cos e sons, além de ótimas conversões de Jungle Hunt, da Atari, e Donkey Kong e Donkey Kong 
Junior, da Nintendo - uma empresa em crescimento.

A Atari teve apenas conversões regulares desses jogos. Preocupada com os negócios da Atari com a Namco, 
a Coleco tenta parceria com Sega, Konami e Universal (de Mr. Do!).

A decadência da Atari começa com as versões de Pac Man e do jogo ET. Para melhorar o clima, é lançado 
Atari 5200, que usava os mesmos chips gráfi cos e sonoros do computador que a Atari fabricava. Os jogos 
nada mais são que versões melhoradas de antigos jogos. As vendas são fracas. Os jogos de Atari 2600 não são 
compatíveis com o console 5200. Um adaptador é lançado para corrigir o problema.

Uma grande quantidade de ‘versões melhoradas’ do jogo Pac Man começam a aparecer. A mais famosa 
é Pac Man Plus, onde os as frutas e outros elementos bônus são trocados por símbolos da cultura norte-
americana como latas de Coca-Cola e hamburgueres.

A indústria do arcade começa a dar sinais de queda. Em 7 de dezembro de 1982, a Atari anuncia que as 
vendas do console não atingiram as expectativas. As ações da Warner despencam 32% em um único dia.

Enquanto Atari é “xeque” no jogo de tabuleiro chinês Go, Sente Games é “xeque-mate”. Em parceria com 
a Midway Games, a empresa lança arcades como Hat Trick, jogo de hockey simples, mas com um algo mais. 
A parceria, entretanto, não consegue criar um nicho no mercado.

Em 27 de junho de 1983 foi anunciado, numa conferência à imprensa o MSX, que tinha como objetivo ser 
um padrão no mercado de computadores - inspirado no sucesso do VHS, que virou sinônimo de vídeo-cassete 
- e também ser uma máquina de entretenimento de baixo custo. Por esse motivo, tornou-se popular e muitos 
jogos foram produzidos para a plataforma.

Na época era comum cada fabricante ter seu próprio padrão e eles não eram compatíveis entre si. No caso 
do MSX, quaisquer produtos de diferentes fabricantes eram compatíveis, tanto em nível de software como de 
hardware, tal e qual os atuais PCs. Enfi m, o MSX era uma plataforma, no sentido restrito da palavra.

O MSX tinha algumas características específi cas, como uma arquitetura bem planejada e bem facilmente 
expansível, sendo um dos poucos computadores realmente “plug & play” da história, isto é, com periférico 
quem funciona sem a necessidade de instalação de drivers, já que vinha embutido no próprio hardware. Até 
hoje entusiastas desenvolvem periféricos para o computador, como um controlador para DVD-ROM. Para 
alcançar a popularidade desejada, foi projetado para funcionar em televisores comuns, em vez de monitores 
próprios.
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Ainda em 1983, a Coleco lança o computador Adam e quase vai à falência. Trata-se de uma máquina cara, 
composta por um gravador de fi tas, uma impressora grande, um teclado e CPU numa caixa do tamanho de um 
sarcófago. Rodava jogos de cartucho e fi tas.

O ano de 1984 começa bastante difícil para o mercado de jogos eletrônicos, encarando o ‘crash’ do meio na 
América do Norte, muito em parte por causa da proliferação de jogos de baixíssima qualidade e do barateamento 
dos computadores pessoais. O computador também serve para atividades educacionais e muitas outras coisas. 
Além disso, as revistas especializadas oferecem 4 ou 5 programas novos, inclusive jogos, a cada edição.

Já no fi nal de 83, empresas não ligadas ao mundo dos jogos de videogame começam a entrar em contato 
com softhouses para criarem jogos promocionais. Até barraca de cachorro-quente quer um jogo que valorize a 
marca para usar como material de divulgação. Mas os games produzidos eram horríveis e o público, cansado 
desse joguinho de marketing, perde o interesse por jogos.

Em 1985 a Nintendo começa a fazer testes em Nova Iorque para vender o “NES” no mercado americano. 
Os varejistas estavam tão céticos em relação aos videogames que a Nintendo teve de concordar em recomprar 
tudo que não fosse vendido pelas lojas. E mais: deveria reformular o design para se adaptar ao gosto dos 
americanos, para quem videogame era acessório de TV, não um brinquedo. Para vender o console em lojas 
avessas aos videogames, a empresa também inventou um robô, o R.O.B. Nessas lojas, ao invés de ser vendido 
como videogame, o NES vira um pacote para jogos de robô. Apenas dois jogos saíram para R.O.B..

Também em 1985, foi lançada a segunda versão do MSX, o MSX2, com melhores gráfi cos e RAM mínima 
de 64KB.

Os jogos eram lançados em cartuchos, mas cópias de programas podiam ser encontradas em fi tas cassetes 
e, depois, em disquetes. Com o aparecimento de jogos maiores que 64KB, os chamados MegaROMs, foram 
desenvolvidos periféricos específi cos para acomodar todos os dados e permitir que as cópias rodassem sem 
sobressaltos.

Satisfeita com o teste aplicado em Nova Iorque, em 1986 a Nintendo contrata a World of Wonder, criadora 
de Teddy Ruxpin e Laser Tag, para ajudar no marketing do NES em território americano. O sistema estreou 
com dois pacotes: um com o R.O.B., a pistola e os jogos Gyromite (para R.O.B.), Duck Hunt e Super Mario 
Bros, ao preço de US$ 249; o outro, mais básico, vinha com Super Mario Bros. e custava US$ 199.

A Atari lança o Atari 7800 que, ao contrário do 5200, era compatível com jogos do 2600. Tarde demais. 
A imagem da empresa já estava manchada e as revistas criticaram os antigos títulos que foram lançados. 
ANintendo domina o mercado vendendo 10 vezes mais que seus competidores. 

A Nintendo continua crescendo e encurrala os adversários.
Zelda chega aos EUA em forma de cartucho; a Nintendo decide não levar o caro periférico Disk Drive para 

o país do Tio Sam. Jogos como Kid Icarus e Metroid aumentam a fama do NES.
Em 1988 as brigas judiciais no mundo dos games intensifi cam-se. A Atari leva a Nintendo aos tribunais, 

alegando prática ilegal de monopólio, controle de preços e bloqueio eletrônico, via chip, para proibir o 
desenvolvimento de softwares de empresas não autorizadas.

Após o fracasso de sua linha de computadores ST (o “Jackintosh”), e de todos os produtos domésticos, a 
Atari, dirigida pelos desorientados Tramiels, lança versões de Donkey Kong (1981), Donkey Kong Junior(1982) 
e Mario Bros. (1983) para o 7800.

Um dos maiores sucessos da história é lançado: Tetris, do russo Alexey Pajitnov. Embora tenha criado um 
jogo conhecido mundialmente, Pajitnov não viu a cor do dinheiro, sugado pela política comunista. O jogo 
virou febre e inspirou outros quebra-cabeças.

A Nintendo lança a sequência de Zelda, Zelda II: The Adventure of Link e Super Mario Bros 2. Esse, 
na verdade, não é o mesmo Mario 2 lançado no Japão: considerado muito difícil para o público americano, 
aNintendo of America adaptou o game Doki Doki Panic com os personagens de Mario 1 e assim nasceu o 
que os japoneses conhecem como Super Mario USA. A Sega lança o Sega Mega Drive, para competir com a 
Nintendo.

A Nintendo lança o Game Boy nos Estados Unidos. Preço: US$149,95. O videogame portátil com 
imagens em preto-e-branco, e que vinha com o cartucho Tetris, começou uma história de recordes. Versões 
deSuper Mario, o Super Mario Land, um clone de Breakout, Alleyway e um jogo de beisebol foram lançados 
rapidamente.

Enquanto a Nintendo, e outras empresas, tem problemas com a imprensa especializada - a Nintendo reluta 
em passar informações para veículos que não sejam seus, como a Nintendo Power. Já a NEC faz acordos com 
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a Video Games & Computer Entertainment e a Sendai Publishing que anunciam a criação de uma revista 
especializada para TurboGrafx, com informações vindo direto dos relações públicas da empresa.

1.3-  Década de 1900:

A Atari também lança um portátil, o Lynx, desenvolvido pela Epyx que já andava mal. Ainda assim, a Epyx 
lançou grandes jogos para o Lynx, e a Atari fez conversões do 7800 e de seus arcades. Apesar de colorido, o 
portátil da Atari não pegou. Além de mais caro que o Game Boy - custava US$ 179,95 -, o portátil enfrentou 
os boatos de falência que envolviam sua criadora.

Em 1990 Super Mario Bros. 3, o jogo mais vendido de toda a história da Nintendo, é lançado. Apesar de 
enfrentar a concorrência do Mega Drive e do TurboGrafx, o NES teve o seu melhor ano. O console contou 
com a ajudinha extra das softhouses que lançaram cartuchos com chips para que os gráfi cos fossem melhores.

Nos Estados Unidos, a Nintendo opôs-se na justiça à rede de locadoras Blockbuster e defende a tese de que 
o aluguel de cartuchos derruba as vendas.

A Sega mantém a política de conversão de jogos do arcade para o Mega Drive. O console ganha versões 
de E-Swat, Afterburner II e outros sucessos, além de garantir os direitos do fantástico, porém desconhecido, 
arcade Strider, o primeiro jogo de console com oito megabits. A Capcom já havia lançado uma versão adaptada 
de Strider para o NES. Mas é a conversão da Sega é que se destaca, tanto que Strider ganhou títulos de melhor 
jogo do ano. Também é lançado o Sega Game Gear, um portátil colorido, feito para competir com a Nintendo.

Em 1991 acontece a primeira investida da Sony no mercado de videogames. A empresa propõe o lançamento 
de um CD-ROM, o PlayStation, para o Super NES. O periférico melhoraria as capacidades gráfi cas e sonoras 
com o novo formato em CD.

A Atari anuncia o desenvolvimento de um novo console de 16 bits, para competir com a Sega e a Nintendo.
Sony e Nintendo desfazem o projeto do CD-ROM para Super NES. Detalhe: os trabalhos estavam próximos 

da conclusão. Rumores de que a Sony conseguira um acordo e permitiria a Sony ter os lucros dos jogos de 
CD para Super Nintendo. Foi quando a Nintendo anunciou planos para trabalhar em conjunto com a Philips 
numa plataforma compatível com o console CD-i da empresa holandesa. A Sony, indignada, cancelou o 
desenvolvimento do CD-ROM e seus jogos e começou a trabalhar num console próprio, de 32 bits com mídia 
baseada em CD, para destronar a Nintendo.

Por volta de 1993 os computadores começaram a dominar a cena. Antes apenas limitados aos padrões de 
vídeo CGA e EGA, foi substituído pelo sistema superior do VGA. Após a id Software tentar concorrer com 
Super Mario através de uma engine de side-scrollers (para a série Commander Keen), a empresa revoluciona 
o mercado de games através dos games Wolfenstein 3D e Doom. Graças à Doom, o PC fi nalmente superaria 
os consoles em padrão de tecnologia e notoriedade.

A Panasonic começa a campanha de marketing do seu 3DO (US$ 699), o primeiro videogame 32 bits da 
história, desenvolvido pela empresa 3DO. Com o apoio de grandes softhouses do mundo inteiro - algumas 
desenvolviam exclusivamente para o console - o 3DO pareceu invencível no começo.

Em 3 de dezembro de 1994 foi a vez de a Sony entrar em ação com o PlayStation. A estreia se deu com 
ótimas conversões de arcade como Ridge Racer, bons jogos originais encabeçados por Battle Arena Toshinden 
e alguns títulos medíocres como Space Griff on.
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1.4-   Década de 2000:

A sexta geração, a dos 128-bit, e começara com o lançamento do Sega Dreamcast (1998 no Japão, 1999 
nos Estados Unidos). Embora o Dreamcast tivesse sido bem aceito, as vendas caíram no momento em que a 
Sony anunciou o lançamento do PlayStation 2 para 2000. Em 2001, a Sega abandonou o console e passou a 
dedicar-se exclusivamente à jogos. O console vendeu 10 milhões de unidades.

O PlayStation 2, lançado em 2000, continuou o legado de sucesso do PlayStation. Apoiado pela 
compatibilidade com jogos do original, o fato de rodar DVDs, e apoio da maior parte dos desenvolvedores, o 
PS2 vendeu 120 milhões de consoles em 7 anos.

A Nintendo anunciou em 1999 que estava desenvolvendo o sucessor do N64, com processadores 
desenvolvidos pela IBM. Originalmente com o codinome “Dolphin”, em 2000 fora batizado como Nintendo 
GameCube, e lançado em 2001. Com medo da pirataria, a Nintendo não fez jogos em DVDs normais, mas 
em mini-DVDs com capacidade para 1,5 gigabytes. Devido á essa mídia diferente, e a imagem “familiar” da 
Nintendo, muitos fabricantes não colaboraram com o console. Apoiado principalmente por jogos da própria 
Nintendo, o GameCube já vendeu mais de 20 milhões de unidades.

Em 2001, um novo competidor entrava no mercado: a gigante do software Microsoft, com o Xbox. Também 
compatível com DVDs, e com um disco rígido para salvar jogos e músicas, o console possuía poucos jogos 
exclusivos (como a bastante vendida série Halo), mas geralmente recebia as melhores conversões. A Microsoft 
alcançou o 2o lugar no mercado, com 25 milhões de unidades.

A sexta geração foi marcada por muita controvérsia, pois o advento de games adultos, com excessiva 
violência e às vezes sexo. Exemplos incluem as séries Grand Theft Auto e Resident Evil, Manhunt e NARC.

A sexta geração também foi marcada pelo abandono do mercado brasileiro, com jogos e consoles importados. 
O grande marco fora a Gradiente parar de representar a Nintendo em 2003. A Tec Toy ainda fabrica versões 
do Master System e do Mega Drive.

Em 2005, a Sony parou de fabricar o PSOne (um PS1 menor) e se dedica a fabricar o Playstation 2 e 
Playstation 3.

No fi nal de 2009 foi lançado o Zeebo, criado pela Zeboo Inc., empresa formada pela Tectoy e a Qualcomm.
A sétima geração começou em 2005, com o novo console da Microsoft, o Xbox 360.
A Nintendo lançou o Wii em 19 de Novembro de 2006 nos EUA e 2 de Dezembro no Japão, e a Sony 

com seu Playstation 3, lançou em 11 de Novembro de 2006 no Japão, 17 de Novembro de 2006 nos EUA e 
Março de 2007 na Europa. Ambos tem joysticks com sensores de movimento porém o controle do PlayStation 
3 teve seu nome alterado para Sixaxis (que em Inglês signifi ca Seis Eixos). O motivo de instalar sensores 
foi para “revolucionar a forma de jogar”, apesar de a Nintendo ter apostado mais nestes sensores do que a 
Sony, uma vez que permite muito maior variedade de movimentos. Enquanto a Sony optou por melhorar os 
gráfi cos, tornando-os incrivelmente realistas e introduziu sistema Blu-ray. O sistema de mídia que a Microsoft 
optou por utilizar em seu console foi o DVD, porém o espaço é curto e a utilização da mídia está se tornando 
inefi caz para armazenar jogos que exigem mais espaço, portanto a Microsoft patrocinou para o Xbox 360 a 
mídia denominada HD DVD (atualmente extinta no mercado de mídia em disco atual - 2008) que era capaz 
de armazenar até 15 GigaBytes de dados em uma única camada, contra 25 GigaBytes do Blu-ray(o HD-DVD 
é patrocinado também por empresas como a Toshiba, Sanyo, RCA, Microsoft, Intel e no lado do Blu-ray por 
exemplo temos a Sony, Philips,TDK, Sun Microsystens, Dell, Pioneer e Apple).

Em 2006, a Nintendo e a Sony revelaram os mais novos consoles, que já estavam em teste há alguns anos. 
Mas quem mais se destacou nesse geração foi o vídeo game da Nintendo, o Wii, pois o preço de produção é 
baixo,Jogos com custo baixo, além disso, um preço baixo aos compradores por US$ 250, já que o Playstation 
3 é vendido por US$399

O Nintendo Wii também teve como codinome Nintendo Revolution. Possui um controle similar com um 
controle remoto, o qual tem com sensores que possibilitam que o jogador interaja com o jogo, movimentado 
o controle de um lado para o outro. Também o jogador tem a opção de conectar o Wii ao Nintendo DS ou à 
Internet via navegador Opera, a qual é novidade no ramo da empresa.

O Wii foi lançado ofi cialmente no Brasil através da empresa Lamatel, com sede no Panamá, e junto, 
a concorrente Microsoft lança também ofi cialmente o Xbox 360 no país (no dia 1 de dezembro de 2006) 
sem outra empresa envolvida fazer o suporte. A Sony não vende nenhum de seus produtos (Playstation 3, 
Playstation 2 e PlayStation Portable) ofi cialmente em território nacional, apesar de o PlayStation 2 ser líder 
local no segmento na época.
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Recentemente as 3 empresas Sony, Microsoft e Nintendo vêm tentando obter o maior número de jogos 
exclusivos, pois isso atrai mais o consumidor a adquirir tal console. Devido a esse fator, vários aparatos vêm 
sendo lançados para os três vídeo-games, tais como uma balança para o Wii que se chama Wii Fit, novos 
modelos de console como o Xbox 360 Elite, Xbox 360 Jasper e até Boxes de vídeo-games Exclusivos como o 
de Metal Gear Solid 4 do PlayStation 3.

Em 2011 o Kinect já é vendido por R$599,00 no Brasil. A maioria dos jogos são produzidos em HD, e 
alguns em especial são desenvolvidos com suporte a televisores em 3D. Pensando nisso, a Nintendo criou um 
vídeo game portátil capaz de reproduzir jogos em 3D sem a necessidade de óculos, o famoso Nintendo 3DS.

A oitava geração de consoles foi iniciada com o lançamento do Wii U em novembro de 2012 pela fabricante 
Nintendo.[2] O console traz como inovação um controle similar a um tablet que permite novas possibilidades 
de interações durante o jogo, como por exemplo, acessar o menu de jogo sem necessidade de parar de jogar. 
Durante o evento E3 de 2013, os consoles PlayStation 4 e Xbox One da Sony e da Microsoft, respectivamente, 
foram anunciados.

Certamente a história não termina por aqui. Com o avanço da tecnologia e a criatividade dos grandes 
produtores, os jogos eletrônicos continuarão a nos surpreender.

CAPITULO 2 – O impacto dos games no mundo e na mente humana

Os games acabam criando muitas controvérsias desde de seu surgimento. Muitos reclamam pelo fato de 
deixar as pessoas viciadas, de infl uenciar a violência, tirar a atenção dos jovens, entre outros. E os gamers 
rebatem dizendo que na verdade aqueles jogos são bons para eles, pois os fazem praticar a atenção, o 
pensamento lógico, rapidez, etc.

Portanto neste capítulo veremos estes “dois lados” dos games na vida cotidiana das pessoas, seu lado bom 
e seu lado dito ruim.

2.1 – Malefícios

Os videogames, apesar de bom em muitas coisas, também possui seu lado de coisas ruins, muitas vezes até 
trazendo perigo para a sociedade.
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O primeiro malefício, e talvez o mais óbvio para todos os tipos de jogos, é o vício que podem obter. Já 
foram até relatados fatos onde o sujeito veio a falecer pois não queria parar de jogar, portanto perdeu toda sua 
força e energia por não comer, beber nada e não dormir.

Outro malefício que também e bastante comentado e um dos que mais preocupam os pais e pessoas no 
mundo, são os jogos que contêm violência, como o Doom, um jogo de corrida onde, para obter pontos, você 
deve atropelar pessoas com seu carro, este jogo foi proibido em diversos países no mundo, inclusive no Brasil.

Dos jogos de atualmente, o mais famoso é o Grand Theft Auto (GTA) onde o jogador pertence a uma 
gangue e durante o jogo deve cumprir diversas missões ilícitas, como roubar carros e assaltar bancos.

Outro jogo polêmico e que foi lançado recentemente é o jogo Bully, onde o personagem é um adolescente 
que deverá cumprir tarefas delinquentes, como bater em alguém depois da aula, fazer bagunça dentro da sala 
de aula, e outros.

Alguns acontecimentos chocaram a opinião pública, como o “massacre de Columbine e a invasão de um 
cinema em São Paulo por um homem armado” (ABREU, 2003, p. 3), muitos acreditaram/acreditam que os 
jogos eletrônicos foram considerados culpados pelo comportamento dos responsáveis.

Recentemente, na Alemanha, um jovem invadiu uma escola e atirou em 27 pessoas, ferindo-as e cometeu 
suicídio em seguida. O atirador era fã de jogos de simulação de guerra, e muitas autoridades alemãs começaram 
a cogitar a sua proibição.

Muitos especialistas acham que os jogos violentos fazem as pessoas fi carem mais agressivas, que 
são infl uenciadas pelas ações dos jogos. Mas outros especialistas garantem que o jogo não infl uencia o 
comportamento das pessoas, e que comportamentos agressivos são desvios psicológicos.

Outro problema comum é em relação a escola. Muitas crianças deixam de fazer trabalhos escolares e de 
ter uma vida socialmente ativa por causa dos videogames, deixam de sair e fazer outras atividades para fi car 
jogando, e isso pode ser prejudicial ao desenvolvimento social da criança e do adolescente. Além de também 
problemas físicos, como LER/DORT (lesão por esforço repetitivo), obesidade, problemas oculares (a criança 
acaba fi cando muito próxima da televisão), entre outros.

A Universidade de Denison dos Estados Unidos realizou um estudo que apontou como os videogames 
podem prejudicar a capacidade de fi xação do ensino em crianças e adolescentes. A pesquisa revelou que após 
os garotos ganharem o primeiro videogame a sua capacidade de progressão escolar é menor do que as de 
garotos que não possuem nenhuma plataforma de jogo.

Além disso, o estudo também apontou que as habilidade de leitura e escrita dos jovens não sofreu nenhuma 
melhora ao longo tempo (isso contraria outros estudos).

Recentemente a Organização Mundial de Saúde elaborou uma pesquisa sobre a obesidade dos adolescentes, 
segundo o estudo, os jogos de vídeo game são os responsáveis pelo aumento da obesidade dos jovens e 
crianças. 



63

2.2 – Benefícios

Apesar de toda essa fama dos games de apenas fazerem mal aos que jogam, eles na verdade possuem 
também séries de benefícios.

Surgiram estudos em universidades americanas e japonesas, apontando que estes tipos de jogos “ajudariam 
a treinar agilidade no raciocínio e nos refl exos” (KENSKI, 2000). “Estudos feitos com as modernas técnicas 
de tomografi a mostram que o videogame ativa e exercita mais áreas do cérebro do que as outras atividades de 
lazer.” (SOUZA, 2006).

Os jogadores podem também aprender a cultura de outros países, como o Japão, mitologias, e ter gosto 
pela leitura, além do usuário ter de criar estratégias em tempo real durante o jogo (e muitas delas ele tem que 
fazer rapidamente), criar soluções para os problemas e quebra-cabeças, traduzir os diálogos (melhorando e 
treinando outros idiomas).

Os jogos educativos estão em alta ultimamente na sociedade. Além de divertir também, podem ajudar na 
educação de crianças e, para os desenvolvedores, é um nicho de mercado que ainda é pouco explorado. Mas, 
ainda assim, muitos pedagogos têm receio de usar estes tipos de jogos na educação.

Um jogo educativo é composto por estratégias e tecnologias que lhe darão uma forma curricular mais 
próxima a de um currículo escolar: os conteúdos trabalhados serão aqueles consagrados no ambiente escolar 
(matemática, física, história, biologia, e outros); as tecnologias teórico-metodológicas se pautarão em teorias 
tradicionais historicamente desenvolvidas no ambiente escolar ou em teorias construtivistas tão difundidas 
nos anos 90; as respostas corretas, dadas por quem está aprendendo, serão bem avaliadas, mas as respostas 
incorretas, muitas vezes, não serão sequer problematizadas.
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Professores alertam que há dois pontos fundamentais no desenvolvimento de jogos eletrônicos educativos: 
a interface e a didática. A comunicação homem-máquina tem de ser amigável, intuitiva e precisa. Para isso, 
o designer precisa encontrar soluções que facilitem a ação do usuário. “Games que requerem a leitura de 
grandes manuais, certamente, têm problemas de design”, garante. Outra questão primordial é a didática. Ele 
afi rma que os objetivos educacionais não podem ser explícitos, caso contrário, o usuário perde o interesse. 
“Um bom jogo não declara sua proposta educacional de imediato. O ideal é que o aluno tenha vontade de jogar 
e, sem perceber, aprenda mais sobre a cultura europeia tentando pegar a ladra Carmen San Diego”, sugere. 
(UNIVERSO EAD, 2004)

Além disso, muitas empresas estão usando games como treinamento para os seus funcionários. “Eles 
reproduzem virtualmente as atividades do dia-a dia de uma companhia e ajudam os funcionários a entender o 
funcionamento da empresa. E, mais importante, treinam os funcionários em funções específi cas”. (ÉPOCA, 
2006)

Outra aplicação útil é na realidade virtual. Este campo, com o auxílio dos videogames, está melhorando e 
muitas empresas lançam simuladores realistas. Como exemplo podemos citar o jogo America’s Army (Figura 
3), um simulador de guerra usado pelo Exército americano. Outro simulador conhecido é o Flight Simulator, 
da Microsoft, um simulador de vôo altamente realista. Os simuladores podem fazer também os jogadores ter 
vontade de ser um piloto de avião ou mesmo se alistar no Exército.

Outro exemplo extremamente atual é o “Pokemon Go”, lançado a poucos meses desse mesmo ano de 2016, 
o mais novo e avançado jogo de realidade virtual, onde os jogadores devem andar pelos lugares para “crescer” 
no jogo, o que então tira aquele tabu de fi car preso dentro de casa.

Nolan Bushnell, criador do Atari, afi rma que “as pesquisas mostram que as crianças que jogam com 
moderação têm melhor desempenho se comparadas às que não jogam”. (REVISTA OI, 2006)
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2.3-Percepção e Funções executivas

Três bilhões de horas por dia são gastas com jogos de videogame. Nos Estados Unidos, 183 milhões 
de jogadores gastaram, em média, 13 horas semanais com jogos eletrônicos; outros países acompanham de 
perto essas tendências crescentes. Embora muitos argumentem que os jogos podem ter efeitos prejudiciais 
ao usuário, jogadores de videogame (JVG) têm demonstrado um melhor desempenho em uma série de 
capacidades cognitivas, como atenção, processamento perceptual e funções executivas (entre outras), quando 
comparados a não jogadores de videogame (NJVG) (Boot, Kramer, Simons, Fabiani, Gratton, 2008). Tais 
ganhos cognitivos podem ter implicações clínicas, especialmente com relação a transtornos nos quais a terapia 
medicamentosa tradicional não contempla todos os domínios cognitivos e comportamentais afetados, como no 
caso do Transtorno do Défi cit de Atenção e Hiperatividade.

Tendo em vista o impacto comportamental gerado pelos games, pesquisadores de todo o mundo, mas 
principalmente dos Estados Unidos, começaram a estudar o impacto que o videogame poderia exercer sobre 
os diversos processos cognitivos, inicialmente a percepção. Mesmo em jogos que atualmente são considerados 
simples, como Pacman e Space Fortress, os pesquisadores encontraram importantes mudanças comportamentais 
geradas pelo videogame.

Pesquisas recentes sugerem que os jogos de videogame, mesmo quando jogados por um período relativamente 
curto de tempo, promovem melhora no desempenho em um número grande de tarefas de percepção visual e 
de atenção e que a experiência de jogar videogame melhora funções cognitivas básicas (como as habilidades 
espaciais), que podem ser generalizadas a tarefas novas e estímulos novos.

Videogames apresentam uma rápida sucessão de estímulos (visuais e auditivos) aos quais os jogadores 
necessitam focalizar sua atenção. Para poderem ter sucesso nos jogos, os jogadores precisam sustentar a 
atenção durante longos períodos de tempo, muitas vezes evitando estímulos distratores que tem como objetivo 
difi cultar o sucesso dos jogadores (o que torna os games, em última análise, divertidos). Além disso, os 
jogadores precisam gerenciar diversas tarefas no jogo, ao mesmo tempo que necessitam manter a meta central 
do jogo, alternando entre diversas tarefas. Todas essas características, em um ambiente altamente veloz e 
pouco previsível, tornam os jogos ferramentas poderosas no treino da atenção. A atenção tem sido foco da 
maioria dos estudiosos quando se consideram os aspectos cognitivos envolvidos no uso de videogame.

Para medir a quantidade de itens que podem ser atendidos de uma só vez, Green e Bavelier (2003) utilizaram 
o paradigma de rastreio de múltiplos objetos, o qual mede o número máximo de itens em movimento rastreados 
com sucesso.

Além de evidências experimentais de melhoras nos processos de atenção propiciadas pelo videogame, 
resultados sugerem que as habilidades aprendidas dentro do jogo podem ser transferidas para atividades da 
vida diária de um indivíduo

Os videogames são inerentemente multissensoriais. Jogos de ação em primeira pessoa requerem integração 
de múltiplas informações sensoriais (tanto auditivas quanto visuais) para que a resposta comportamental seja 
adequada

Estudos demonstram que especialmente aqueles que jogam jogos de ação (jogos de tiro em primeira pessoa 
por exemplo), levam a uma melhora signifi cativa em habilidades visuais. Segundo Achtman, Green e Bavelier 
(2008), para promover uma melhora em habilidades visuais, os jogos devem possuir um ritmo acelerado, 
componentes de imprevisibilidade e um nível ideal de difi culdade. Nos jogos com ritmo acelerado, várias 
situações-problema surgem durante um curto intervalo de tempo, propiciando aprendizagem visual, uma 
vez que cada uma dessas situações são oportunidades de se receber algum tipo de reforço comportamental 
(experiência, pontos, itens, etc.). Além disso, a interação entre o jogador e o videogame é intensifi cada. Por 
levar o jogador a cometer muitos erros, a imprevisibilidade faz com que, constantemente, uma nova estratégia 
comportamental seja necessária para se alcançar um determinado objetivo, promovendo, assim, um bom nível 
de engajamento e, consequentemente, de aprendizagem visual. Por fi m, a difi culdade do jogo é um bom 
preditor da generalização dos conhecimentos adquiridos no jogo (Achtman, Green e Bavelier, 2008).

A maioria dos estudos que encontraram efeitos positivos do videogame em habilidades visuais e espaciais 
utilizaram jogos de ação, em especial jogos de tiro, em seus experimentos. Apesar de serem os mais estudados 
para treino de tais habilidades, conforme citado por Achtman, Green e Bavelier (2008), estudos com outros 
estilos de jogos são necessários para confi rmação de tais efeitos.

Podem-se encontrar, até mesmo nos jogos mais simples, cenários que exigem a capacidade do jogador 
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de planejar suas ações, de inibir comportamentos impulsivos, fl exibilizar suas tomadas de decisões, entre 
tantas outros subcomponentes das funções executivas. Jogos de tiro cada vez mais premiam os jogadores que 
apresentam melhores estratégias e melhor planejamento, ao contrário de simplesmente atirar em tudo o que 
se move.

Diversos estudos investigaram a infl uência do uso de videogame nas funções executivas tanto em população 
de desenvolvimento típico, quanto em populações clínicas, especialmente indivíduos com TDAH (Défi cit de 
atenção e hiperatividade).

Os resultados das pesquisas avaliadas demonstram que o videogame exerce uma infl uência sobre os 
usuários que vai além dos aspectos comportamentais, atuando diretamente no desenvolvimento de diversas 
funções cognitivas. Mais especifi camente, os dados sugerem possíveis relações causais no treino de habilidades 
cognitivas como a atenção seletiva visual, atenção viso espacial, atenção auditiva, processamento perceptivo 
visual e espacial, rotação mental, sensibilidade ao contraste, fl exibilidade cognitiva, memória operacional e 
diminuição do tempo de processamento de informações.

CAPITULO 3 – Oportunidades a partir dos games:

3.1 – Profi ssionais do ramo

A verdade é que muita gente se engana ao achar que para seguir uma carreira no mundo dos jogos digitais 
basta gostar muito de vídeo game. Muito pelo contrário. Vale dizer, inclusive, que não é pré-requisito gostar 
de videogames: vários profi ssionais bem-sucedidos no mundo dos jogos começaram suas carreiras em outras 
áreas.

É possível também seguir uma carreira independente no mundo dos jogos. Profi ssionais independentes 
geralmente trabalham de sua própria residência, podendo ser um trabalho integral ou parcial (apenas no seu 
tempo livre, caso ele tenha outro emprego). Existem basicamente dois tipos de desenvolvedores independentes:

1. Freelancer: o free lancer é o profi ssional que trabalha através de contratos, sem vínculo 
empregatício. Freelancers podem trabalhar tanto para produtores independentes (veja abaixo) 
quanto para pequenas e grandes empresas. Geralmente freelancers são contratados para executar 
uma parte bem específi ca do projeto, como por exemplo a criação das armas de um jogo de tiro.
2. Produtor independente: a pessoa que produz (gerencia, organiza) um jogo completo, 
geralmente de sua própria autoria. De acordo com o projeto e de suas habilidades pessoais, o 
desenvolvedor independente pode desenvolver todas as partes do jogo, desde sua concepção até a 
publicação em algum mercado de jogos. Ele pode também se concentrar em uma parte específi ca 
do jogo (por exemplo, a história por trás do jogo) e contratar outras pessoas (freelancers) para 
desenvolverem as outras partes do jogo. 

O programador de jogos digitais desenvolve o código base do jogo. É o programador que cria a física do 
jogo (por exemplo, como a dirigibilidade de um carro em um jogo de corrida muda com a pista molhada), que 
implementa a mecânica de jogo, o movimento dos personagens, entre outras coisas. O Programador de jogos 
não deve ser confundido com o game designer, cujas atribuições veremos na segunda parte desse artigo.

O artista gráfi co que trabalha com jogos digitais é o profi ssional responsável pela identidade visual do 
jogo. Além de defi nir os elementos gráfi cos do jogo (paleta de cores, estilos, composições) ele também é 
responsável pela comunicação visual do jogo.

É comum que o artista gráfi co comece o seu trabalho antes de outros profi ssionais, como os programadores 
por exemplo. Isso acontece porque o artista gráfi co é o profi ssional responsável por defi nir a estética do jogo, 
algo que é essencial para a experiência do jogador.

O profi ssional de design de áudio é de suma importância dentro do universo de desenvolvimento de jogos. 
Vamos dar um exemplo: o que seria de franquias de sucesso do gênero FPS – First Person Shooter – sem o 
som vibrante das armas? E para um survival horror, como seria a experiência de imersão em um ambiente, 
sem os sons sinistros?

O colaborador testador de games será o primeiro a testar, de fato, a jogabilidade do produto desenvolvido 
para verifi car o quanto há de erros ou bugs e, ao fi m, avalia criticamente o título, como um todo. Com essas 
informações, o jogo pode passar por uma nova etapa de desenvolvimento, para solucionar as falhas apontadas 
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no teste.
E existem também os profi ssionais que não estão diretamente ligados ao processo de criação e produção, 

mas sim os que tiram vantagem dos jogos que já existem e fazem sucesso, darei dois exemplos desses tipos 
de profi ssionais:

1- Youtuber: São geralmente adolescentes que criam canais no Youtube e usam aquele meio de 
comunicação para ou jogar para os outros verem, ou ensinar os telespectadores a jogarem, darem 
dicas, indicar jogos. E com isso até muitas vezes os próprios criadores dos jogos entram em 
contato com eles para divulgar algo ou até acabarem testando alguns jogos, como por exemplo o 
dono do canal Rezende Evil. Ele jogou futsal profi ssionalmente e chegou a sair de Londrina (PR) 
para ser goleiro de um time na Itália. Mas no começo deste ano, um outro sonho de criança, mais 
moderno e digital, o trouxe de volta ao Brasil. Desde então, ele tem se focado no “Rezende Evil”, 
seu canal de vídeos de “Minecraft” (jogo de construção com blocos) no YouTube. A dedicação deu 
retorno: a audiência foi subindo e hoje os vídeos são vistos 30 milhões de vezes por mês. O carro-
chefe de Pedro no YouTube são suas séries sobre “Minecraft”, fenômeno entre os jogadores mais 
jovens. Usando diversas modifi cações para o game, ele trabalha com as ferramentas de criação do 
jogo para contar histórias que vão desde uma versão do programa de TV “The Walking Dead” a 
uma interpretação da Arca de Noé – sempre sem palavrões e com foco no público infantil.

2- Uber/táxi: Depois da onda dos jogos de realidade virtual, como o Pokémon Go, onde você deve 
andar para conseguir coisas novas e conquistar novos níveis, os taxistas viram uma oportunidade 
e muitos cobravam dos jogadores para darem voltas e ajuda-los nas fases.

E temos também os famosos profi ssionais de jogos, que competem no mundo todo em torneios de diversos 
tipos de jogos e ganham basicamente com isso, como o brasileiro Gabriel Bohn, que com apenas 19 nos de 
tornou um dos maiores jogadores de vídeo games do mundo, o primeiro brasileiro a entrar no TOP 10 de 
jogadores. Ele fi cou conhecido pelo jogo League Of Legends (LOL), jogo em que os competidores assumem o 
papel de criaturas mágicas e se enfrentam em batalhas online, num ambiente que mistura elementos medievais 
e fantásticos. 27 milhões de pessoas ao redor do mundo jogam LOL, nas fi nais transmitidas online chegam a 
alcançar 11 milhões de telespectadores.

Para além do LoL, o mundo dos jogos eletrônicos profi ssionais movimentou em 2014 cerca de US$ 194 
milhões, entre patrocínios, publicidade e venda de ingressos, segundo um levantamento da Newzoo, empresa 
de pesquisas especializada no mercado de videogames

Para os jogadores de LoL no Brasil, o salário base começa próximo a R$ 3 mil. Atletas mais famosos, 
como Kami, podem chegar perto dos R$ 10 mil mensais, por meio de patrocinadores, contratos com eventos, 
criação de canais no Youtube e premiações. Mundo afora, campeonatos regalam os vencedores com prêmios 
que variam de US$ 30 mil a US$ 2 milhões.
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CONCLUSÃO:

Com todo este trabalho, seu decorrer e as pesquisas feitas para poder realiza-lo, pudemos chegar a diversas 
conclusões sobre os vídeo games na vida dos pessoas, seu impacto na sociedade e no próprio sistema de 
atenção e percepção do indivíduo.

Não é à toa ele ter tanta fama hoje em dia e tanta gente gostar daquele tipo de diversão, apesar de muitas 
vezes ainda discriminados por alguns.

Pudemos perceber que em sua história, os games defi nitivamente tiveram suas fases, e foi uma tecnologia 
a qual desenvolveu de forma muito rápida, com avanços tecnológicos cada vez mais impressionantes a cada 
ano e década, toda essa tecnologia não deixa de ser impressionante.

Hoje em dia não tem quem não saiba o que são os games ou quem nunca tenha jogado pelo menos uma 
vez na vida. 

Por alguns mais velhos os games são descriminados pelo fato de acharem que assim os jovens fi carão 
presos dentro de casa e/ou terão uma infl uência maior a seguir a violência demostrada nos jogos.

Mas apesar de todos esses pontos, foi possível ver também que os vídeo games possuem muitos lados 
positivos, como o de melhorar a atenção, a percepção, o raciocínio lógico exigido em muitos dos jogos. E até 
usado muitas vezes usado como forma de aprendizagem, tendo em vista que muitas escolas e universidades o 
usam como algum método de estudo em sala de aula.

Logo, com tudo isso, podemos dizer que os vídeo games possuem sim seus lados, mas pode ser de bom uso 
quando usado em um bom sendo, não se deixando infl uenciar pelos coisas ruins e não deixar de fazer coisas 
mais importantes para jogar.
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CAP 1.0 - A CRISE DO SETOR AUTOMOTIVO AMERICANO (INTRODUÇÃO)

    A crise econômica mundial desencadeou um cenário inevitável para o setor automotivo norte-americano. 
Não é de hoje, não apenas por causa da crise, que as montadoras Americanas estão em estado falimentar. 
Durante a década de 90, a indústria automotiva dos Estados Unidos viveu um dos momentos mais promissores 
de sua existência. O baixo preço do petróleo e o consumismo de carros grandes, notórios pelo alto consumo 
de combustível, levaram as três gigantes GM, Ford e Chrysler a baterem recordes de vendas e acumularem 
reservas que até então pareciam inesgotáveis. Já em 2001 após os atentados terroristas aos EUA, se inicia 
uma escalada dos preços do petróleo. A indústria automotiva Americana começa a perder mercado para as 
concorrentes japonesas, que já ofereciam carros mais baratos e que consumiam  menos. 

Em 2007, pela primeira vez na história, uma montadora estrangeira vende mais automóveis no mercado 
americano do que uma montadora local. Entre janeiro e março, a empresa japonesa Toyota comercializa 2,35 
milhões de veículos, ultrapassando a até então líder GM. 

Já não bastasse o momento delicado, ainda veio o efeito de uma retração profunda nas vendas de veículos 
nos EUA provocado pela crise do setor fi nanceiro. As montadoras americanas entraram em estado de alerta, 
quando as empresas divulgaram seus balanços trimestrais. A Ford perdeu US$ 3 bilhões e queimou US$ 7,7 
bilhões de suas escassas reservas. Já a GM teve prejuízo de US$ 4,2 bilhões e suas operações consumiram 
US$ 7 bilhões do caixa. 

em que se deterioram os ativos de alguns agentes que formam o passivo de outros. Há aí um grande 
potencial de piora da condição econômica desses e de outros agentes devido ao contágio. Assim com menos 
investimentos entrando na conta das grandes empresas elas deixam de realizar seus projetos, deixando assim 
de contratar pessoas, acentuando ainda mais a crise. Em maio de 2009, 8 em cada 10 empresas se dizem 
afetadas pela crise. 

A ex-maior montadora do mundo continuou a enfrentar forte depreciação do valor de suas ações, chegando 
a níveis mais baixos desde 1946 Em 2009 a GM sofreu uma queda de 52,9% na vendas, com apenas 127.296 
unidades no país contra 270.423 unidades um ano antes. A Ford por sua vez, obteve uma queda de 48,4% com 
relação a fevereiro de 2008, ao entregar no mês 99,4 mil veículos. A Chrysler também registrou uma queda 
em suas vendas nos EUA, de 44%. Foram negociadas 84.050 unidades, contra 150.093 veículos um ano antes. 
Mesmo a concorrente Japonesa Toyota que ameaça a hegemonia das grandes americanas, sofreu uma queda 
de 37,3% em fevereiro de 2009 de vendas nos Estados Unidos, com a entrega de 109.583 veículos.

 O mercado hipotecário subprime nos EUA foi o estopim da turbulência fi nanceira global. O crédito farto e 
fácil, somado a um aumento da taxa de juros agravou a crise fi nanceira norte-americana e levou a sua ampliação 
a outras partes do mundo, mostrando os limites de um processo que foi determinado pela fi nanceirização 
da economia. Com o aumento da inadimplência, os bancos norte-americanos passaram a ter políticas mais 
conservadoras para o fornecimento de crédito, retraindo o mercado imobiliário e automobilistico que sofreu 
forte queda a partir de 2005.

1.1 – Demanda da indústria automotiva no Brasil.

A indústria automobilística, incluindo automóveis, ônibus, caminhões, tratores e similares, dado seu alto 
coefi ciente backward  linkage ,  exerce uma infl uência substancial sobre o crescimento do setor industrial, 
como um todo, em. qualquer economia. Sendo, porém, uma indústria produtora de bens duráveis acha·se 
fortemente sujeita às oscilações de demanda, característica destes bens. Desta forma, ao se procurar conhecer 
o comportamento da indústria automobilística, em qualquer país, é mister que se identifi quem desde logo os 
determinantes da procura por seus produtos, bem como a infl uência daqueles sobre as quantidades demandadas.

O objetivo básico inicial deste texto era o de analisar, em termos agregados, a evolução da demanda pelos 
produtos da indústria, nos últimos anos, em nosso país. Neste sentido, de acordo com o tipo de uso a que se 
destinam, podemos de início distinguir três classes de demanda: demanda por automóveis, por caminhões e 
utilitários e por tratores.
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1.2 – Veículos elétricos uma nova solução? Uma opção para o Brasil.
Vistos por muitos como um grande avanço tecnológico, os automóveis híbridos e elétricos não são novidade 

no mercado. Já foram fortes concorrentes dos automóveis convencionais, mas, por razões que serão explicadas 
a seguir, foram preteridos e tiveram desde os anos 1930 participação marginal na história do automóvel. No 
entanto, desde o lançamento do Toyota Prius, em 1997, o mercado norte-americano tem assistido a um grande 
número de lançamentos de automóveis híbridos e, mais recentemente, de veículos puramente elétricos. Esse 
fato pode ser atribuído em grande parte ao incentivo do governo americano aos fabricantes e consumidores 
de veículos híbridos e elétricos.

Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, a tecnologia dos automóveis híbridos e elétricos não 
representa uma inovação tecnológica recente. Embora haja certamente avanços tecnológicos importantes 
nos veículos elétricos atuais, como as baterias de íon de lítio e toda a tecnologia digital presente nos carros 
modernos, em essência o conceito básico se mantém. Ou seja, não houve mudanças radicais nos motores 
elétricos de hoje, nem mesmo na utilização da energia cinética gerada pelo movimento do veículo. 

De fato, os veículos elétricos já foram fortes concorrentes dos automóveis de combustão interna, mas 
por razões que serão detalhadas mais adiante, foram preteridos e tiveram, desde os anos 1930, participação 
marginal na história do automóvel. No entanto, desde o lançamento do Toyota Prius, em 1997, verifi ca-se 
no mercado norte-americano um número cada vez maior de lançamentos de automóveis híbridos e, mais 
recentemente, de veículos puramente elétricos. 

Este trabalho procura analisar as razões para o ressurgimento do carro elétrico, que, acredita-se, pode ser 
atribuído em grande parte ao incentivo dado pelo governo americano a fabricantes e consumidores de veículos 
híbridos e elétricos. Esse incentivo seria uma opção estratégica, em função de razões de segurança energética. 
Paralelamente, o estímulo aos carros elétricos coaduna-se com a política de transformação de uma economia 
do petróleo (ou fóssil) para uma economia sustentável, baseada em fontes de energia renováveis.

Os Estados Unidos (EUA) são os maiores consumidores de petróleo e derivados no mundo. Seu consumo 
supera 20 milhões de barris por dia, o que equivale a 21,7% do consumo mundial de petróleo

O estilo de vida norte-americano é fortemente dependente do petróleo. Em particular, no setor de 
transportes 95% da energia consumida é oriunda do petróleo. Por essa razão, a grande dependência externa 
no fornecimento desse energético é considerada questão de importância estratégica para o país. De fato, cerca 
de 33% do petróleo consumido nos EUA é produzido internamente, enquanto a maior parte é importada de 
nações politicamente instáveis. Em 2007, os EUA consumiram mais de 75 bilhões de barris de petróleo, ao 
custo de US$ 550 bilhões. O petróleo importado respondeu por 60% do total consumido, ao custo de US$ 300 
bilhões, o que equivale a 40% do valor do défi cit na balança comercial americana naquele ano

A dependência de fontes externas para o abastecimento interno de petróleo representa um alto preço para 
a economia americana. 

A vulnerabilidade do transporte internacional de petróleo e de sua infraestrutura levou os EUA a manter 
forças militares posicionadas em pontos estratégicos do planeta, a fi m de garantir a segurança em instalações 
e em rotas de transporte de petróleo. 

De acordo com Crane . (2009), estima-se que os custos de manutenção de tropas no Golfo Pérsico variem 
de US$ 67,5 bilhões a US$ 83 bilhões anuais, que somados aos US$ 8 bilhões gastos em operações militares 
anualmente, equivalem de 12% a 15% do orçamento destinado à defesa . A gasolina é o derivado de petróleo 
mais consumido pelo setor de transporte nos EUA, compreendendo 64% da energia consumida pelo segmento. 
Esse setor é responsável por 68% do total de petróleo consumido internamente, ou 13,7 x 103 de barris por dia 
Em 2007, havia nos EUA 248 milhões de veículos, ou 0,825 veículo per capita.
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Consumo de barris por dia e produção nos Estados Unidos 2015.

É possível afi rmar que o crescimento, ao longo do tempo, da frota de automóveis em um país está 
diretamente relacionado ao seu nível de desenvolvimento econômico. Dargay et al. (2007) mostram que o 
padrão de crescimento ocorrido entre 1960 e 2002 em países como EUA, Alemanha e Japão, também pode 
ser observado em China, Índia, Brasil e Coreia do Sul. A relação entre o tamanho da frota nacional e o 
nível de desenvolvimento, medido pelo PIB dos países, apresenta uma curva em S, indicando que: a) a frota 
nacional cresce lentamente quando o país se encontra em níveis relativamente baixos de desenvolvimento; b) 
o crescimento da frota se acelera na medida em que a renda nacional aumenta.

Automóveis híbridos e elétricos estão longe de ser uma novidade no mercado. Nos primórdios da indústria 
automobilística, foram fortes concorrentes do automóvel convencional, mas perderam a corrida e por mais de 
80 anos foram uma mera nota de rodapé na história do automóvel. 

O retorno dos carros híbridos e elétricos nos EUA tem como foco principal a segurança energética do 
país, pois permitiria que o petróleo, em grande parte importado de lugares politicamente instáveis, fosse 
substituído pela energia elétrica, totalmente produzida no próprio país. Se o objetivo tivesse apenas motivação 
ambiental ou de efi ciência energética, as medidas propostas não enfatizariam o meio de transporte individual, 
em detrimento de transportes coletivos, nos centros urbanos. 

As medidas tomadas pelo governo irão, por um lado, estimular a produção e o consumo de mais automóveis, 
e por outro, aumentar o consumo de energia elétrica, que nos EUA é gerada em sua maior parte a partir de 
carvão e gás natural, dois combustíveis fósseis muito poluentes. Evidentemente, além da retórica ambiental 
empregada para justifi car os incentivos aos veículos elétricos, existe também o interesse em promover a 
renovação da indústria automobilística, de modo a torná-la de novo a líder mundial desse segmento. De fato, 
a ajuda do governo norte-americano à General Motors (e ao seu veículo elétrico, o Volt) foi justifi cada nesses 
termos. Carros híbridos, como o Volt da GM, vêm tendo boa aceitação no mercado, e podem servir como uma 
“ponte” entre a gasolina e a eletricidade como fonte de energia no setor de transportes. Ou seja, essa seria uma 
“tecnologia de transição”, que abriria o caminho para um produto totalmente distinto daquele hegemônico 
no mercado. É importante observar, no entanto que, em virtude do tamanho da frota e do nível de saturação 
do mercado norte-americano de automóveis, serão necessárias décadas para que a mudança traga resultados 
signifi - cativos na balança energética norte-americana.

 No Brasil, o carro elétrico pode tornar-se uma alternativa importante, caso se adote, no curto prazo, uma 
política de incentivo à sua utilização. Dado o nível de desenvolvimento da nossa frota, ainda em estágio inicial, 
o uso do carro elétrico em larga escala, em detrimento do carro convencional, traria benefícios estratégicos 
e ambientais efetivos no longo prazo. Há de se convir, no entanto, que o transporte individual não é uma 
forma tão efi caz de utilização de recursos quanto o transporte coletivo, principalmente no caso do Brasil, 
considerando-se o atual nível de desenvolvimento do país. 
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É importante notar que, mesmo nos casos em que a eletricidade é gerada a partir de combustíveis fósseis, 
como o carvão e o gás natural, o carro elétrico traz a vantagem de concentrar as emissões nas fontes geradoras 
de energia, que são passíveis de serem reguladas, e não nos pontos de consumo, que são numerosos, dispersos 
e de difícil controle. Por outro lado, um importante risco ambiental do carro elétrico está associado à bateria, 
que deve ser reciclada ao fi nal de sua vida útil. Além do mais, a história tem mostrado que não são poucas as 
forças contrárias à ideia do carro elétrico.

 Há barreiras institucionais e políticas, além das mercadológicas, a serem vencidas para que o carro elétrico 
se consolide no mercado. No entanto, o imperativo da exaustão dos recursos fósseis e as questões ambientais 
deixam os veículos elétricos em posição ímpar para se tornarem  realidade.

1.3 uma breve historia dos veículos elétricos.

O início: século XIX A história dos carros elétricos começa em  meados do século XIX. De acordo com 
Hoyer (2008), ela está intimamente relacionada à história das baterias. Em 1859, o belga Gaston Planté realizou 
a demonstração da primeira bateria de chumbo e ácido.

 Esse equipamento veio a ser utilizado por diversos veículos elétricos desenvolvidos a partir do início da 
década de 1880 na França, EUA e Reino Unido. Em 1885, Benz demonstrou o primeiro motor de combustão 
interna. Em 1901, Thomas Edison, interessado no potencial dos veículos elétricos, desenvolveu a bateria 
níquel-ferro, com capacidade de armazenamento 40% maior que a bateria de chumbo, só que com custo de 
produção muito mais elevado. 

As baterias níquel-zinco e zinco-ar foram também criadas no fi nal do século XIX. Além das baterias, duas 
tecnologias desenvolvidas entre 1890 e 1900 contribuíram  para melhorar o desempenho dos carros elétricos: a 
frenagem  regenerativa, um equipamento capaz de transformar a energia cinética do automóvel em movimento 
em energia elétrica durante uma frenagem e o sistema híbrido a gasolina e eletricidade. 

Na virada do século XIX, três tecnologias de propulsão concorriam  no mercado de automóveis: o carro 
elétrico, a vapor e a gasolina.

Ascensão e queda: século XX 

Em 1903, havia cerca de quatro mil automóveis registrados na cidade de Nova York, sendo 53% a vapor, 
27% a gasolina e 20% elétricos. Em 1912, quando a frota de carros elétricos naquela cidade atingiu o ápice de 
30 mil unidades, a quantidade de automóveis a gasolina já era trinta vezes maior [Struben e Sterman (2006)].

 A partir de então, a trajetória dos carros elétricos seguiu em forte queda. Entre os principais fatores 
apontados para o declínio dos carros elétricos a partir de então, podem-se citar [DOE (2009)]:

 • O sistema de produção em série de automóveis, desenvolvido por Henry Ford, permitiu que o preço fi nal 
dos carros a gasolina fi casse entre US$ 500 e US$ 1.000, o que correspondia à metade do preço pago pelos 
elétricos. 

• Em 1912 foi inventada a partida elétrica, que eliminou a manivela utilizada para acionar o motor dos 
veículos a gasolina.

 • Nos anos 1920, as rodovias dos EUA já interligavam diversas cidades, o que demandava veículos capazes 
de percorrer longas distâncias.

 • As descobertas de petróleo no Texas reduziram o preço da gasolina, tornando-a um combustível atrativo 
para o setor de transportes. O objetivo dos primeiros automóveis híbridos era o de compensar a baixa efi ciência 
das baterias utilizadas nos veículos puramente elétricos e a falta de estrutura de distribuição de energia elétrica 
no início do século XX. 

De acordo com Hoyer (2008), há registro da produção, já em 1903, de um automóvel que apresentava as 
características de um híbrido em série, graças a um gerador elétrico, alimentado por um pequeno motor de 
combustão interna, e dois pequenos motores elétricos, que forneciam tração às rodas dianteiras.

 Outro modelo, produzido entre 1901 e 1906, podia ser caracterizado como um  híbrido em paralelo: o 
motor de combustão interna era utilizado tanto para fornecer tração às rodas quanto para carregar uma bateria, 
enquanto o motor elétrico fornecia potência extra ao motor de combustão ou funcionava sozinho, quando 
em trânsito lento. Até os anos 1920, em países como os EUA, França e Canadá, havia diversos modelos de 
híbridos à disposição no mercado.
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No início da história do automóvel, poucas pessoas aventuravam-se pelas estradas do interior, onde não 
havia infraestrutura elétrica nem gasolina disponíveis. Contudo, a maior performance do motor a combustão 
interna, em termos de km/litro de combustível, e a facilidade de distribuição de combustíveis líquidos, que 
eram comercializados em pequenos estabelecimentos comerciais, permitiram que a rede de distribuição de 
gasolina se expandisse rapidamente.

 Além do mais, a manutenção dos primeiros automóveis a gasolina, dada sua simplicidade, era realizada 
por profi ssionais especializados em conserto e manutenção de bicicletas. Por outro lado, poucos eram os 
mecânicos que compreendiam o funcionamento dos motores elétricos e das baterias que equipavam os 
automóveis elétricos e híbridos. A propaganda boca a boca teve também, naquela época, um papel importante 
na difusão do uso dos automóveis a combustão interna.

A partir dos anos 1930, os veículos elétricos passaram a ser produzidos em escala cada vez menor, sendo 
utilizados em algumas cidades dos EUA e Reino Unido, basicamente, para coleta de lixo, serviço de entregas 
e para distribuição de leite.

 Foram observados alguns picos de produção nesses dois países durante a primeira e a segunda guerra 
mundiais, quando o racionamento de gasolina e diesel forçou a busca por fontes de energia alternativas ao 
petróleo.

 No Japão do pós-guerra, o carro elétrico tornou-se também bastante popular, por causa do racionamento de 
combustíveis, mas sua produção foi descontinuada na década de 1950 quando o racionamento cessou.

A Reabilitação

Somente após a década de 1960, quando a opinião pública começou a se voltar para os problemas ambientais, 
os automóveis elétricos  voltaram a atrair a atenção das grandes montadoras. 

Naquela época, o chumbo ainda era utilizado como aditivo para a gasolina, não havia fi ltros nem 
catalizadores para conter as emissões e o automóvel era considerado uma das principais fontes da poluição 
atmosférica nas grandes cidades.

A partir dos anos 1970, a questão ambiental passou a fazer parte do debate sobre a geração e o consumo de 
energia. Três fatos apontaram a necessidade de se desenvolverem alternativas tecnológicas renováveis para a 
produção de energia.

 • Em 1972, o Clube de Roma publicou o livro Limites para o Crescimento, que chamou a atenção para a 
necessidade de um limite para a exploração de recursos naturais não renováveis.

 • A crise do petróleo, em 1973, causada pelo embargo de produtores de petróleo, teve como consequência 
ondas de racionamento em diversos países. 

• A conscientização a respeito do uso da energia nuclear, tais como a segurança operacional e o destino dos 
dejetos radioativos.

 Apesar de os anos 1970  terem sido uma época propícia para os veículos elétricos, já que esses combinavam 
emissão nula de poluentes com a possibilidade de utilizar fontes de energias renováveis, os protótipos 
desenvolvidos na época não chegaram às linhas de produção. Houve diversas iniciativas de trazê-los de volta 
ao mercado no período, mas nem os automóveis elétricos puros nem os híbridos estavam aptos a competir no 
mercado com os automóveis convencionais. Somente no fi m dos anos 1980 as atenções voltaram-se mais uma 
vez para os veículos elétricos, novamente no intuito de reduzir a poluição nas grandes cidades. 

O conceito de desenvolvimento sustentável ganhava força, e o foco se concentrava na necessidade de 
utilização de fonte de energia alternativa e no desenvolvimento de novas tecnologias de transportes. Em 1990, 
o estado da Califórnia implementou suas primeiras normas regulatórias de emissão zero. 

Em 1992, a Agenda enfatizou a importância dos problemas causados pelo uso extensivo de energia fóssil, 
bem como a necessidade de redução do consumo de energia nos países desenvolvidos e de busca de uma 
possível transição para fontes renováveis de energia. Ainda no ano de 1992, a União Europeia defi niu uma 
política de transportes por meio da expressão “uma estratégia para a mobilidade sustentável”.

Nesse contexto, a utilização dos carros elétricos era vista como uma das condições mais importantes para a 
sustentabilidade proposta. No início dos anos 1990, os legisladores da Califórnia, nos EUA, decidiram que as 
montadoras de automóveis daquele estado deveriam oferecer veículos elétricos aos consumidores [Sovacool 
e Hirsh (2008)]. 
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A California Air Resources Board – Carb, órgão do governo responsável por monitorar a qualidade do ar no 
estado da Califórnia, defi niu uma cota de vendas de veículos com emissão zero ou, em inglês, zero-emission- 
-vehicle (ZEV), de 2% em 1998, 5% em 2001 e 10% em 2003. Os estados de Nova York e Massachusetts 
adotaram  medidas semelhantes em seguida. De acordo com a legislação da Califórnia, cada montadora 
receberia um bônus de US$ 5 mil para cada ZEV vendido dentro da cota. 

A General Motors e a Honda iniciaram então o desenvolvimento de veículos elétricos que fossem 
comercialmente viáveis. Entretanto, eram  muitas as forças contrárias à iniciativa da Carb.

 Outras montadoras e a American Automobil Manufacturers Association (AAMA) alegavam que o veículo 
elétrico sairia caro demais para os consumidores e que o chumbo, presente nas baterias, não traria benefícios 
ambientais à substituição da gasolina. Por sua vez, as grandes companhias de petróleo, como Exxon, Shell 
e Texaco, contribuíam fi nanceiramente para campanhas de políticos contrários aos veículos elétricos e 
fi nanciavam  propagandas contrárias a esse tipo de veículo. 

Como resultado, em 1996 a Carb capitulou e postergou seu cronograma. Ainda nos anos 1990, foi 
protagonizada uma nova tentativa de introduzir os automóveis híbridos, dessa vez, por meio de parcerias 
público-privadas. 

O governo Clinton anunciou, em 1993, uma iniciativa denominada Partnership for a New Generation 
Vehicles (PNGV), com o objetivo de desenvolver um automóvel “limpo”, com consumo de 4 litros/100 km. 
Após alguns anos e investimentos da ordem de US$ 1 bilhão, três protótipos foram anunciados: todos eram  
híbridos, mas nenhum chegou às linhas de produção. 

Em 1997, a Toyota, fabricante japonesa de automóveis que não estava incluída no PNGV, lançou no mercado 
japonês o Prius, um sedã híbrido de quatro portas. No mesmo ano, a Audi lançou o Duo, o primeiro híbrido 
do mercado europeu, que se revelou um fracasso. Na época, diversas montadoras europeias dedicavam-se ao 
desenvolvimento de automóveis  a diesel, visando reduzir as emissões de gases de efeito estufa. A Honda, 
em 1999, foi a primeira empresa a lançar um híbrido no mercado americano, o Insight, que foi um sucesso 
imediato.

 Em 2000, o Prius também chegou ao mercado dos EUA, obtendo um sucesso muito maior que o esperado 
pela Toyota, efeito que se repetiu mais tarde no mercado europeu. Em 2003, a Honda lançou o Civic híbrido, 
com a mesma aparência e dirigibilidade do Civic convencional. Em 2004, a Ford lançou o Escape, um veículo 
utilitário esportivo, em versão híbrida.

 Com os objetivos, entre outros, de reduzir a dependência da economia dos EUA em relação ao petróleo 
importado e de aumentar a produção de combustíveis limpos de origem renovável, o governo norte-americano 
promulgou em 2007 o Energy Independence and Security Act, que destinou US$ 95 milhões anuais, entre os 
anos de 2008 e 2013, à pesquisa e ao desenvolvimento de um sistema de transporte elétrico, e à formação de 
capital humano especializado em veículos elétricos e na tecnologia PHEV. 

Além disso, US$ 25 bilhões foram destinados aos fabricantes de automóveis e fornecedores que produzirem 
veículos híbridos e seus componentes até o ano de 2020. Em 2009, as vendas de híbridos no mundo atingiram 
598.739 unidades [HybridCars.com (2010)], sendo 44% nos EUA, 41% no Japão e o restante na Holanda, 
Reino Unido e Canadá. Nos EUA, os maiores mercados se encontram em Los Angeles, Nova York, São 
Francisco, Washington (D.C.) e Chicago. 

As vendas de híbridos nos EUA em 2008 representaram pouco mais que 4% do mercado norte-americano, 
totalizando 279.847 unidades [HybridCars.com (2010) e U.S. Department of Transportation (2010)]. 

O Toyota Prius pode ser considerado um fenômeno de vendas, pois domina atualmente quase 50% do 
mercado de híbridos, concorrendo com cerca de 20 modelos de automóveis híbridos à venda nos EUA. O 
grau de satisfação entre os proprietários do Prius é altíssimo. De acordo com pesquisas realizadas, 88% dos 
proprietários estão muito satisfeitos com o automóvel e 12% estão de alguma forma satisfeitos.

 O sucesso do Prius se deve em grande parte ao seu design distintivo, à sua popularidade entre celebridades 
da mídia norte-americana e à propaganda boca a boca realizada entre proprietários e pessoas interessadas 
em adquirí-los [Klein (2008)]. Em julho de 2009, foi promulgado nos EUA o American Clean Energy and 
Security Act 2009. Essa lei instituiu que a Secretaria de Energia, as agências reguladoras estaduais e todas 
as distribuidoras de energia não reguladas deveriam apresentar planos para o desenvolvimento de redes 
inteligentes (smart grids)4 integradas, com suporte à tecnologia PHEV até julho de 2012.

 Adicionalmente, defi niu um teto de US$ 50 bilhões, até 2020, para assistência fi - nanceira às montadoras e 
produtores de autopeças que se dedicassem ao desenvolvimento de híbridos. Com essa lei, o governo Obama 
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5 tinha como objetivos principais criar empregos “verdes”, reduzir a dependência do petróleo, amenizar 
as emissões de gases de efeito estufa e buscar a transição para uma economia baseada em energia limpa. 
Indiretamente, o incentivo fi nanceiro à inovação tecnológica teria o propósito de ajudar a salvar a indústria 
automobilística americana durante a crise mais grave de sua história.

Concluindo

Automóveis híbridos e elétricos estão longe de ser uma novidade no mercado. Nos primórdios da indústria 
automobilística, foram fortes concorrentes do automóvel convencional, mas perderam a corrida e por mais de 
80 anos foram uma mera nota de rodapé na história do automóvel. 

O retorno dos carros híbridos e elétricos nos EUA tem como foco principal a segurança energética do 
país, pois permitiria que o petróleo, em grande parte importado de lugares politicamente instáveis, fosse 
substituído pela energia elétrica, totalmente produzida no próprio país. Se o objetivo tivesse apenas motivação 
ambiental ou de efi ciência energética, as medidas propostas não enfatizariam o meio de transporte individual, 
em detrimento de transportes coletivos, nos centros urbanos.

 As medidas tomadas pelo governo  irão, por um lado, estimular a produção e o consumo de mais automóveis, 
e por outro, aumentar o consumo de energia elétrica, que nos EUA é gerada em sua maior parte a partir de 
carvão e gás natural, dois combustíveis fósseis muito poluentes. Evidentemente, além da retórica ambiental 
empregada para justifi car os incentivos aos veículos elétricos, existe também o interesse em promover a 
renovação da indústria automobilística, de modo a torná-la de novo a líder mundial desse segmento. 

De fato, a ajuda do governo norte-americano à General Motors (e ao seu veículo elétrico, o Volt) foi 
justifi cada nesses termos. Carros híbridos, como o Volt da GM, vêm tendo boa aceitação no mercado, e podem 
servir como uma “ponte” entre a gasolina e a eletricidade como fonte de energia no setor de transportes. Ou 
seja, essa seria uma “tecnologia de transição”, que abriria o caminho para um produto totalmente distinto 
daquele hegemônico no mercado. 

É importante observar, no entanto que, em virtude do tamanho da frota e do nível de saturação do mercado 
norte-americano de automóveis, serão necessárias décadas para que a mudança traga resultados signifi cativos 
na balança energética norte-americana. No Brasil, o carro elétrico pode tornar-se uma alternativa importante, 
caso se adote, no curto prazo, uma política de incentivo à sua utilização.

 Dado o nível de desenvolvimento da nossa frota, ainda em estágio inicial, o uso do carro elétrico em larga 
escala, em detrimento do carro convencional, traria benefícios estratégicos e ambientais efetivos no longo 
prazo. Há de se convir, no entanto, que o transporte individual não é uma forma tão efi caz de utilização de 
recursos quanto o transporte coletivo, principalmente no caso do Brasil, considerando-se o atual nível de 
desenvolvimento do país. 

É importante notar que, mesmo nos casos em que a eletricidade é gerada a partir de combustíveis fósseis, 
como o carvão e o gás natural, o carro elétrico traz a vantagem de concentrar as emissões nas fontes geradoras 
de energia, que são passíveis de serem reguladas, e não nos pontos de consumo, que são numerosos, dispersos 
e de difícil controle. Por outro lado, um importante risco ambiental do carro elétrico está associado à bateria, 
que deve ser reciclada ao fi nal de sua vida útil. Além do mais, a história tem mostrado que não são poucas as 
forças contrárias à ideia do carro elétrico.

 Há barreiras institucionais e políticas, além das mercadológicas, a serem vencidas para que o carro elétrico 
se consolide no mercado. No entanto, o imperativo da exaustão dos recursos fósseis e as questões ambientais 
deixam os veículos elétricos em posição ímpar para se tornarem realidade.

  Toyata prius modelo antigo.       Toyota prius modelo 2016.
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CAPITULO 2 - TECNOLOGIAS AUTOMOTIVAS: CONVENCIONAIS, HÍBRIDOS, VHEPS, 
ELÉTRICOS, BATERIAS E REDES INTELIGENTES.

Este capítulo descreve as tecnologias relacionadas aos automóveis híbridos e elétricos, bem como alguns 
conceitos técnicos envolvidos na utilização destas duas tecnologias automotivas, tais como efi ciência 
energética, arquitetura, carga e recarga da bateria, e as principais tecnologias utilizadas para armazenamento 
de energia. São analisados também o conceito de rede inteligente, ou smart grid, e os principais gargalos que 
podem difi cultar a disseminação dos elétricos e híbridos, quais sejam, a disponibilidade de lídio e terras raras.

Os Automóveis Convencionais Os automóveis convencionais convertem a energia dos combustíveis 
líquidos em energia mecânica, por meio de um motor de combustão interna (MCI). Do ponto de vista 
energético, o automóvel convencional é extremamente inefi ciente – entre 16-17% da energia química contida 
no combustível é utilizada para movimentar o veículo (ver Figura 5).

 Nos automóveis convencionais, mais de 60% da energia do combustível é perdida no motor de combustão 
interna. No motor, parte da energia é dissipada devido a (Kobayashi et al., 2009):  ao atrito das partes móveis;  
às perdas aerodinâmicas que ocorrem quando do bombeamento do ar pelo motor; e  na forma de calor.

Mesmo quando não estão em movimento, os automóveis convencionais consomem energia, uma vez que 
o motor permanece em funcionamento. A efi ciência energética de um automóvel em stand-by é da ordem 
de 16-17%, no ciclo Otto. Outras fontes de inefi ciência energética são: o eixo de transmissão e caixa de 
marchas; acessórios que consomem energia gerada pelo motor, tais como ar condicionado, por exemplo;  a 
aerodinâmica da carroceria;  os rolamentos e o atrito dos pneus com o solo; (v) a inércia a ser vencida para 
colocar o veículo em movimento; e a energia, na forma de calor, dissipada pelo atrito durante a frenagem de 
um veículo em movimento (Kobayashi et al., 2009). 

Por razão de simplifi cação, a sigla VE será utilizada quando se deseja fazer referência a veículos híbridos 
elétricos (VHE), veículos híbridos elétricos plug-in (VHEP), e a veículos elétricos a bateria (VEB). Os 
VEH e VHEP serão referidos como veículos híbridos. Os demais veículos serão referidos como veículos 
convencionais, tradicionais, ou equipados com motor de combustão interna.

Os Veículos Elétricos Híbridos (VEH)

O princípio de funcionamento dos automóveis híbridos é bem diferente dos automóveis convencionais. Os 
híbridos utilizam um motor elétrico movido pela energia armazenada em baterias, além do motor de combustão 
interna. Há basicamente três tipos de sistemas nos automóveis híbridos comercializados atualmente: O sistema 
híbrido em série, em que um motor de combustão interna aciona um gerador que alimenta o motor elétrico;

 O sistema híbrido em paralelo, em que o motor de combustão interna é auxiliado pelo motor elétrico nas 
situações que exijam mais potência; E o sistema misto, em que dois motores elétricos atuam um em série e 
outro em paralelo ao MCI. 

Nos três sistemas supracitados, as baterias são recarregadas também por um sistema de frenagem 
regenerativa, e o MCI é desligado quando o veículo fi ca parado no trânsito por muito tempo. O Honda Insight 
é um exemplo de híbrido com tração em paralelo. Ele possui um motor elétrico que auxilia na tração do 
automóvel ao se acoplar diretamente no eixo de saída do MCI. 

O Toyota Prius, por sua vez, é um exemplo de híbrido com tração em série. Neste sistema, uma engrenagem 
planetária permite que o MCI e o motor elétrico atuem em paralelo na tração das rodas, ou que apenas um dos 
motores atue. As baterias podem ser carregadas tanto pelo sistema de frenagem regenerativa quanto pelo MCI. 

Os VEs são de 30% a 40% mais efi cientes do que os de combustão interna tanto do ponto de vista energético 
quanto ambiental (MacLean e Lave, 2003; MPCA, 2007; Sovacool e Hirsh, 2008; Fontaras et al., 2008), mas 
por outro lado são também mais caros e de mecânica mais complexa do que seus equivalentes convencionais 
(MacLean e Lave, 2003; Sovacool e Hirsh, 2008). A maior parte da efi ciência energética dos híbridos vem da 
combinação entre o MCI e o motor elétrico. 

O motor de combustão convencional (ciclo Otto) a gasolina é relativamente inefi ciente (de 5% a 10%) em 
baixa rotação, e relativamente mais efi ciente (até 28%) em alta rotação, sendo a efi ciência média em torno de 
15%. A questão é que, no meio urbano, automóveis raramente trabalham em alta rotação. O motor elétrico, por 
outro lado, produz torque máximo na partida, e sua curva de efi ciência permanece quase constante até atingir 
alta rotação.



81

 A vantagem dos híbridos está em combinar os dois motores, utilizando o motor elétrico em baixa rotação 
e o MCI quando conveniente. A fi gura a seguir mostra as curvas de efi ciência do motor elétrico versus o MCI 
a gasolina.

Os Veículos Elétricos Híbridos Plug-in (VHEP)

Assim como o híbrido elétrico, o VHEP utiliza uma bateria, um MCI e um motor elétrico, sendo que a 
bateria possui maior capacidade de armazenamento que a de um VHE não plug-in, podendo ser recarregada 
quando conectada à rede de distribuição de energia elétrica.

 A bateria do VHEP armazena energia sufi ciente para deslocar o veículo por longas distâncias sem assistência 
do MCI. Quando a bateria descarrega, o MCI é utilizado como um gerador de energia para o motor elétrico.

 O VHEP pode ter confi guração em série ou em paralelo, e pode operar em dois diferentes modos: o modo 
de carga sustentada (charge sustaining – CS) ou o modo de carga depletada (charge depleting – CD).

convencional que, para prolongar a vida útil da bateria, nunca está em 100% nem zero. No exemplo acima, 
a bateria trabalha na faixa de 25%-90%, o que signifi ca dizer que 35% da capacidade total da bateria não é 
utilizada, ou que o grau de descarga (depth of discharge – DOD) é de 65%. O eixo vertical é o nível da carga 
(ou state of charge – SOC), e o eixo horizontal representa a distância percorrida.  

A bateria inicia o ciclo com carga máxima (obtida da rede elétrica) de 90%. No modo CD, a energia 
armazenada na bateria é utilizada para percorrer determinada distância – a bateria é “depletada”. Quando a 
bateria é depletada até um nível mínimo (no exemplo, SOC de 25%), o veículo entra no modo CS, no qual a 
carga da bateria é “sustentada” pelo MCI. O automóvel permanece no modo CS até ser novamente conectado 
na rede elétrica, e a bateria ser recarregada. Um segundo ponto conceitual importante a respeito do VHEP é 
que ele pode funcionar no modo CD como elétrico puro ou misto, utilizando eletricidade e gasolina.

 Como elétrico puro, o VHEP utiliza apenas a energia da bateria, e o MCI não é acionado. Como misto, 
o VHEP utiliza tanto a energia da bateria quanto o MCI, simultaneamente. Desta forma, um VHEP rodando 
no modo CD como elétrico puro precisa de uma bateria com mais capacidade de fornecer energia do que um 
VHEP rodando no modo CD como misto gasolina e elétrico.

 Em terceiro lugar, para indicar a distância no modo CD é comumente utilizada a notação VHEP-X, onde 
X representa a distância, geralmente em milhas. Por exemplo, um VHEP-10 percorre 10 milhas (ou 16 km) no 
modo CD até entrar no modo CS.

No entanto, esta notação não indica se o VHEP funciona no modo elétrico puro ou no modo misto, nem 
especifi ca as condições de direção. Portanto, quando comparamos dois ou mais VHEP, devemos levar em 27 
conta o tipo de operação no modo CD e o ciclo de direção

. O ciclo de direção é um padrão de acelerações, velocidades e frenagens num determinado intervalo de 
tempo, e é normalmente utilizado para avaliar o consumo de combustível e a performance de baterias. Os dois 
ciclos de direção mais comuns são os defi nidos pela U.S. Environmental Protection Agency (EPA), o órgão de 
proteção ambiental norte-americano: o Urban Dynamometer Driving Schedule (UDDS) e o Federal Higway 
Schedule (HWFET).

Baterias e Super Capacitores

As principais características das baterias e super capacitores que são determinantes para veículos elétricos 
são a capacidade de potência (medida em kW) e a energia armazenada (medida em kWh). Ambos dependem 
de variáveis como o alcance no modo CD, o tipo de operação no modo CD (elétrico puro ou misto), o ciclo de 
direção, o design do veículo e o tipo de recarga, entre outros.

 A potência é a taxa de transferência de energia. Nos automóveis convencionais, a potência é proporcional à 
taxa com que a gasolina é fornecida ao MCI: quanto mais se acelera um automóvel, mais gasolina é consumida 
(no caso dos VEs operando em modo CD, mais potência é fornecida pela bateria).

 A potência da bateria é um fator crítico para os automóveis elétricos, cuja performance é limitada por 
quantos kW a bateria é capaz de fornecer. A capacidade de armazenamento, medida geralmente em kWh, é a 
característica que determina a distância que pode ser percorrida no modo CD e o peso do sistema de baterias, 
e está relacionada com a quantidade de energia que a bateria é capaz de armazenar. 

Deve-se frisar que há uma distinção entre a energia disponível e a energia total armazenada na bateria, 
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já que, conforme ilustrado na Figura 8, apenas uma fração da energia total é disponível. No exemplo citado 
anteriormente, uma bateria totalmente carregada pode estar abaixo dos 100% de SOC, e será considerada 
depletada quando sua carga estiver acima de 0%. Uma bateria com 10 kWh de capacidade total, operando 
com 65% de DOD, teria somente 6,5 kWh de energia disponível. Conforme o uso e com o passar do tempo, a 
performance da bateria (o que inclui potência, capacidade de armazenamento e segurança) pode se degradar

. Os principais indicadores da longevidade da bateria são: tempo de uso, número de ciclos profundos, 
número de ciclos rasos e temperatura. O tempo de uso é decorrente da degradação da bateria com o passar do 
tempo, e independe de quanto e de como a bateria é utilizada; O número de ciclos profundos é a quantidade 
de descargas e recargas que a bateria suporta no modo CD profundo de descarga, iniciando em 90% SOC e 
terminando em 25% SOC; O número de ciclos rasos está relacionado com a quantidade de vezes em que varia 
o SOC, e ocorre pois  frequentemente a bateria sofre cargas e descargas. Os ciclos rasos degradam a bateria, 
mas em menor escala que os ciclos profundos;  A temperatura a que a bateria é submetida quando fora de 
operação tem alguma infl uência sobre sua longevidade.

 Embora não existam muitos estudos a respeito deve-se ter em mente que altas temperaturas podem reduzir 
a vida útil da bateria. Quando se compara diferentes tecnologias de baterias, é comum utilizar a densidade de 
potência (ou potência por quilograma da bateria (W/kg) e a densidade energética (ou energia por quilograma 
de bateria (Wh/kg).

Apesar da relação inversa entre densidade de energia e densidade de potência, as baterias de íon-lítio (Li-
Ion) têm clara vantagem em relação às demais tecnologias tanto em termos de energia quanto de potência por 
kg. Baterias para VHE devem ter grande capacidade de armazenamento de energia, enquanto baterias para 
VHEP geralmente têm alta densidade de potência. 

No que diz respeito aos ciclos de carga-descarga, baterias de VHEP estão sujeitas a ciclos de descarga 
profunda, seguidos por ciclos rasos, por conta da frenagem regenerativa e do auxílio do MCI. Baterias 
para VHE, por sua vez, devem sofrer ciclos de descarga profunda constantemente, sem tantos ciclos rasos. 
Economias de escala devem favorecer a difusão de somente um tipo de bateria para ambas as tecnologias 
automotivas (IEA, 2009). 

Outro aspecto importante diz respeito à segurança, já que as baterias contêm produtos químicos que 
podem se tornar perigosos caso elas sofram curto-circuito, impactos, sobrecarga ou sejam expostas a altas 
temperaturas. 

No entanto, baterias de uso automotivo são controladas por unidades de controle que, entre outras tarefas, 
monitoram tensão e temperatura. As duas tecnologias mais utilizadas nas baterias para VE são a de níquel-
hidreto metálico (NiMH) e íon-lítio. As baterias NiMH foram até agora as mais utilizadas nos elétricos e 
híbridos. 

Elas têm alta confi abilidade e longa vida útil, mas são caras, relativamente pesadas e não possuem muita 
efi ciência térmica (isto é, esquentam), além de sofrer forte degradação se descarregadas completamente. Não 
há expectativas quanto a possibilidade dos preços da bateria NiMH caírem no futuro, tampouco de progressos 
técnicos, uma vez que esta tecnologia já está atingindo a maturidade (Axsen et al., 2008).

 As baterias Li-Ion, por outro lado, são a grande aposta da indústria para o futuro do carro elétrico. Não são 
tóxicas, e o lítio é uma matéria-prima barata. 

Quando comparadas com as  baterias NiMH, possuem as seguintes vantagens (Deutsche Bank, 2008): 
i) Alta potência: entre 1,4x e 1,7x a densidade energética da bateria NiMH, o que implica em baterias mais 
leves e menores; ii) Efi ciência: são mais efi cientes na carga e descarga, ou seja, não esquentam, prolongando 
sua vida útil e aumentando a segurança; iii) Custos: possuem menos custo de metal por kWh, apesar de ter 
maiores custos para os demais componentes. As principais desvantagens do Li-Ion em relação à NiMH são 
as seguintes (Deutsche Bank, 2008): i) Segurança: a sobrecarga, a carga em dias extremamente frios, curtos-
circuitos e utilização em condições extremas podem destruir a bateria, ou até incendiá-la; ii) Performance: 
células de lítio não funcionam devidamente em temperaturas muito altas ou muito baixas, e podem se deteriorar 
em níveis de carga muito altos ou muito baixos; iii) Durabilidade: devido ao custo alto, é necessário que as 
baterias Li-Ion suportem milhares de ciclos de carga e descarga (300.000 para híbridos e 7.000 para VEs) e 
durem 15 anos, mantendo 80% de sua capacidade inicial de energia e potência ao fi nal de sua vida útil; e iv) 
Custo: o custo por kWh ainda é alto se comparado à bateria de NiMH.

 O custo das baterias é um dos fatores cruciais para a viabilidade comercial dos VEs e VHEPs. Um dos 
maiores desafi os atualmente é tornar o custo de aquisição dos automóveis a bateria compatível com o dos 
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automóveis convencionais, tarefa difi cultada pelo alto custo das baterias. Nos E.U.A., uma bateria de Li-Ion 
custa atualmente às montadoras cerca de US$ 600/kWh11, enquanto para o consumidor fi nal este valor fi ca 
em torno de US$ 250/kWh (Axsen et al., 2008). As baterias Li-Ion são compostas por um anodo (eletrodo 
negativo), geralmente de grafi te, e um catodo (eletrodo positivo), geralmente de algum derivado do carbonato 
de lítio (Li3CO3) ou do hidróxido de lítio (LiOH). Os catodos contribuem com 40% do preço fi nal das baterias 
(Electrifi cation Coalition, 2009).

Super capacitores

são equipamentos capazes de armazenar energia sobre uma superfície de placas paralelas. Conforme pode 
ser observado na Figura 11, quando comparados às baterias, eles possuem alta densidade de potência e baixa 
densidade energética, o que signifi ca uma alta capacidade de carga e descarga e uma baixa capacidade de 
armazenamento. Suas características variam conforme o material utilizado na sua construção, sendo que sua 
densidade energética se situa entre 4-8 Wh/kg, enquanto a potência disponível fi ca entre 800-1400 W/kg.

 O ciclo de vida dos super capacitores é de centenas de milhares de ciclos de descarga profunda. O 
desenvolvimento de super  capacitores para aplicações automotivas ocorre desde os anos 1990. 

A maior parte da pesquisa tem sido focada no carbono microporoso, mas atualmente a P&D tem se 
concentrado em outras formas de carbono e em óxidos metálicos, bem como no desenvolvimento de 
equipamentos híbridos, isto é, que conjugam características tanto de super  capacitores quanto de baterias. As 
baterias são caras, em parte, pelo fato de se degradarem com o uso e com o tempo.

Como compensação, os fabricantes de automóveis projetam veículos com baterias maiores que o necessário, 
o que aumenta sua vida útil e impacta consideravelmente no preço do automóvel. Super capacitores, quando 
utilizados em paralelo com as baterias, reduzem a necessidade de grandes baterias (M.I.T., 2009). Os super  
capacitores não se degradam signifi cativamente com o tempo, mesmo quando carregados e descarregados 
pesadamente sucessivas vezes. Desta forma, super  capacitores podem proteger as baterias de sobrecargas de 
potência, que ocorrem nos momentos de aceleração, por exemplo. Com a utilização de super  capacitores, as 
baterias podem ser projetadas para armazenar mais energia.

Existe um tradeoff  entre a velocidade de carga e descarga (potência) da bateria e a quantidade de energia 
que ela é capaz de armazenar. Se conjugadas com super capacitores, pode-se reduzir o tamanho da bateria e, 
ao mesmo tempo, permitir maior capacidade de armazenamento do sistema (M.I.T., 2009).

 De acordo com Borba (2012), estudos indicam que o desempenho médio de um veículo puramente elétrico 
oscila entre 5,0 km/kWh e 6,7 km/kWh. Já para os elétricos plug-in, o desempenho energético no modo CD 
oscila entre 6,8 km/kWh para a confi guração em série e 14,3 km/kWh para a confi guração em paralelo. Deve-
se levar em conta, entretanto, que a forma de direção (se conservadora ou esportiva) exerce forte infl uência 
no seu desempenho energético.

As redes inteligentes

A infraestrutura de transmissão e distribuição de energia elétrica é geralmente composta por diversos 
sistemas analógicos e eletromecânicos, que estão sujeitos a falhas e quedas de energia. Predomina a geração 
centralizada, transmitida através de uma rede de mão única de comunicação entre geração e consumo.

 Não há recursos de comunicação entre os pontos de consumo e as distribuidoras de energia, o que difi culta 
a estimação do consumo residencial, e uma parte signifi cativa da energia é perdida ou roubada (4-10% na 
Europa, podendo chegar a mais de 50% em alguns lugares (WEF, 2009)). Smart grids são redes de distribuição 
de energia elétrica que utilizam tecnologia da informação para monitorar e atuar na geração, transmissão, 
armazenamento e consumo de eletricidade, de forma a gerenciar a oferta e a demanda por energia da forma 
mais efi ciente possível, minimizar custos e impactos ambientais e maximizar a confi abilidade e a estabilidade 
do sistema. 

Na prática, envolve três fatores: (i) a instalação de sensores nos pontos de consumo energético; (ii) o 
estabelecimento de um sistema de comunicação de duas vias com ampla cobertura entre os diversos dispositivos 
e agentes conectados à rede; e (iii) automação da infraestrutura. Algumas das principais características do smart 
grid serão descritas a seguir (IEA, 2011b): i) Permite que os consumidores obtenham informação precisas 
sobre seu consumo, e que tomem decisões baseadas nestas informações.
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 Estas decisões envolveriam a adoção de novas tecnologias, bem como o surgimento de novos padrões de 
consumo e de comportamento. ii) Não acomoda somente geração centralizada em larga escala, mas também 
fontes distribuídas geografi camente, em pequena escala, que podem ser ofertadas pelos clientes. As fontes 
incluem energias renováveis, energia térmica em pequena escala e energia armazenada. iii) Permite novos 
produtos, serviços e mercados. Algumas variáveis que precisam ser gerenciadas são: energia, capacidade, 
localização, tempo, taxa de variação e qualidade.

O mercado pode ter um papel importante no gerenciamento destes recursos. iv) Fornece o serviço de 
acordo com a necessidade do cliente. Nem todos os estabelecimento comerciais têm as mesmas necessidades 
em termos de consumo de energia, e o mesmo vale para as residências. 

Os clientes podem ser cobrados de acordo com as características do serviço que necessitam. v) Otimiza 
a utilização de ativos e a efi ciência operacional. Um sistema de controle efi ciente pode, por exemplo, 
informar o momento exato de efetuar manutenção de determinado equipamento, bem como selecionar a 
fonte energética de menor custo em cada instante. vi) Fornece resiliência a perturbações, ataques e desastres 
naturais. Resiliência consiste na capacidade do sistema de reagir a eventos inesperados, isolando a parte 
problemática enquanto o restante do sistema permanece operando normalmente. Esta característica diminui a 
ocorrência de interrupções aos consumidores e melhora a capacidade do operador de gerenciar a infraestrutura 
de distribuição e transmissão.

 No Brasil, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 2012) instituiu que até fevereiro de 2014, 
as distribuidoras de energia deverão disponibilizar a seus clientes, conforme solicitação, a instalação de 
medidores inteligentes. Trata-se do primeiro passo para a difusão de redes inteligentes no país. De acordo 
com reportagem publicada recentemente na mídia, o Brasil deverá ser o terceiro maior mercado de redes 
inteligentes do mundo até 2022, quando o investimento no setor deverá ter atingido US$ 36,6 bilhões.

A Tecnologia Vehicle-to-Grid

A tecnologia V2G permite que um automóvel com tecnologia VHEP (vehicle) seja carregado e descarregado 
diretamente na rede de distribuição de eletricidade (grid).

A difusão da tecnologia V2G permitiria o melhor gerenciamento dos recursos energéticos, e seria também 
uma forma de gerar receita aos proprietários de automóveis ou reduzir seu consumo de energia. Os VHEPs 
atuariam como buff ers da rede, armazenando energia durante o horário de baixo consumo energético (vales) e 
devolvendo à rede nos períodos de maior demanda energética (picos). Além do mais, fontes renováveis, como 
eólica e solar, são intermitentes, e sua geração nem sempre se dá no momento em que ocorre demanda. 

Um volume grande de veículos VHEP conectados à rede permitiria armazenar a energia de fontes 
intermitentes nos momentos de menor demanda e descarregá-la na rede quando necessário. Ferdowsi (2007) 
fornece uma visão futura do sistema V2G na qual um sistema inteligente, a partir das séries históricas de cada 
motorista (tais como distância usualmente percorrida e horários de saída e chegada) e informações sobre a 
localização do veículo em tempo real, é capaz de prever origens, destinos, demanda e oferta energéticas em 
cada localidade.

 O sistema inteligente, atendendo ao conceito de smart grid, contaria com os seguintes componentes: 
localização de veículos via GPS; usinas de geração de energia conectadas no sistema; um centro de gerenciamento 
de energia, que faria estimativas de localização e destino de cada automóvel baseados na localização e no 
nível da carga, e transmitiria as informações para as usinas de geração; medidores bidirecionais (embarcados 
nos veículos e fi xos nos pontos de consumo); infraestrutura de telecomunicações; sistema inteligente de 
gerenciamento de energia embarcado; e unidades de armazenamento de energia (no caso desta tese, baterias 
e super capacitores).

A tecnologia V2G oferece benefícios tanto para o setor de transportes, ao reduzir a dependência do 
petróleo, quanto para o sistema de geração e transmissão de eletricidade, ao melhorar sua qualidade, efi ciência 
e confi abilidade. Além do mais, otimiza a utilização da energia de base e permite maior uso de fontes 
renováveis. A tecnologia V2G permitiria também aumentar a oferta energética sem necessidade de adicionar 
usinas geradoras.

 Ela possibilitaria, ainda, que proprietários de VHEP obtenham receita com a venda de energia armazenada 
nas baterias de seus automóveis, o que consiste num fator mitigador para os altos custos de produção deste tipo 
de veículo e dos pontos de recarga.
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Lítio e terras raras

Um dos principais argumentos contrários ao VE diz respeito ao aumento pela demanda e a dependência 
por lítio e terras raras, matérias-primas utilizadas principalmente na fabricação da bateria e do motor elétrico, 
respectivamente.

 Os críticos alegam que a dependência por estes dois minerais traria duas principais conseqüências 
negativas: (i) restrição da oferta de veículos a bateria, sob a alegação de que as reservas de lítio disponíveis 
não são sufi cientes para atender à demanda esperada; e (ii) na dependência externa por recursos naturais, uma 
vez que um só país (China) concentra quase 100% da produção de terras raras. A insufi ciência da oferta de lítio 
para atender à demanda futura foi um argumento defendido por Tahil (2007) e Tahil (2008), cujas conclusões 
foram rebatidas por Evans (2008a) e Evans (2008b). Segundo estimativa de Gaines e Nelson (2009), mesmo 
num cenário agressivo, com a forte introdução de VEs na frota norte-americana, a possibilidade de reciclagem 
do lítio permitiria atender por muitos anos a demanda por baterias.

 Já Gruber et al. (2011) concluem que a reciclagem do lítio e o aumento da efi ciência energética dos 
veículos serão fatores fundamentais para não se restringir o crescimento mundial da produção de veículos a 
bateria. Atualmente, 97% da produção de terras raras está concentrada na China, país que contém 40% das 
reservas mundiais destes minério (USGS, 2012), e é também o maior consumidor em, com 60% da demanda 
(Rocio et al., 2012). Espera-se que, nos próximos anos, tanto a oferta quanto a demanda aumentarão fora da 
China, e que mais países participarão da oferta no mercado internacional (Rocio et al., 2012).

 Ainda de acordo com Rocio et al.(2012), o Brasil detém menos de 1% das reservas mundiais, e sua 
produção foi de 550 toneladas em 2010, o que equivale a 0,41% da produção mundial. O consumo em 2010 foi 
de 1.315 toneladas, ou pouco mais de 1% do consumo mundial. Não há expectativa de descobertas de novas 
reservas no país, e a demanda interna não justifi ca a mineração de terras raras em larga escala. Terras raras 
são utilizadas na produção dos motores elétricos e de baterias para VEs. Estima-se que o motor elétrico de 
um Prius contenha entre 0,9 e 1,8 kg de neodímio, e sua bateria NiMH entre 10 e 15 kg de lantânio (Oakdene 
Hollings, 2010). 

O neodímio é utilizado na composição dos imãs permanentes, componentes da maior parte dos motores 
elétricos de VEs comercializados atualmente. No entanto, alguns modelos, como o EV1, o Tesla Roadster, 
o Mini E, o Ford Ranger EV e o Think City, utilizam motores de indução, que não contém de terras raras. A 
utilização de semicondutores tornou os motores de indução uma solução viável para o VE, tecnologia que já 
está sendo largamente explorada pela indústria automobilística (McDonald, 2011). Ao contrário das baterias 
de NiMH, a tecnologia Li-Ion não utiliza terras raras em sua composição (Oakdene Hollings, 2010).

Existem, portanto, diversas barreiras para a disseminação do VE no mercado. É imprescindível baratear as 
tecnologias de armazenamento de energia, seja por meio de ganhos de escala, do desenvolvimento de novas 
tecnologias, ou de ambos. A disseminação de redes inteligentes, por sua vez, é um fator que poderia ajudar 
na disseminação e na maximização da efi ciência da utilização do VHEP. Mas talvez o obstáculo mais forte 
sejam as barreiras institucionais da indústria automobilística, estabelecidas há mais de um século, e, portanto, 
contrárias à mudança radical que representa o VE.

2.1 O modelo para a introdução de automóveis elétricos na frota Brasileira.

2.2 O brasil e o carro elétrico

O Brasil está entre os dez maiores consumidores de energia do mundo. Seu consumo cresceu em média 
3,3% ao ano entre 1970 e 2010, frente o crescimento anual médio do PIB de 4,2% no mesmo período (EPE, 
2011). Especial atenção pode ser dada ao à participação de 47,5% da energia renovável na matriz energética 
brasileira, muito maior que a média mundial de 12,9% (IEA, 2010). 

A despeito da dimensão de seu consumo, o Brasil possui uma posição ímpar entre os grandes consumidores 
de energia, graças a dois motivos: (i) é auto-sufi ciente na geração; e (ii) quase a metade do que consome é de 
origem renovável. Em 2010, a oferta interna de energia no Brasil foi de 270,8 x106 tep. Foram gerados 38,3 
x106 tep de hidroeletricidade e produzidos 47,8 x106 tep de derivados energéticos da cana de açúcar (EPE, 
2011). Estes números colocam o Brasil como o terceiro maior consumidor de energia hidroelétrica do mundo, 
atrás apenas da China e do Canadá, e maior produtor de etanol do mundo, responsável por 1/3 da produção 
mundial (BP, 2011). 
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O petróleo responde por 38,0% da energia consumida internamente. Conforme pode ser observado na 
Figura 29, tanto a produção quanto o consumo de petróleo têm seguido uma trajetória crescente desde o fi nal 
da década de 1990.

O Brasil é altamente dependente do transporte rodoviário, modal que entre os anos 1990 e 2000 respondeu 
por mais de 60% da carga transportada. Para efeito de comparação, nos E.U.A. esta relação é de 26%, na 
Austrália 24%, e na China 8% (Neto et al., 2011). A falta de recursos destinados à manutenção e recuperação das 
estradas brasileiras, somadas à sua intensa utilização, contribuiu para a deterioração das vias, que atualmente 
representam um gargalo na infraestrutura de transporte de carga.

Mais da metade dos automóveis produzidos no Brasil possui motor de 1,0 litro (ANFAVEA, 2011). O 
governo estimula a compra de veículos econômicos através da redução da alíquota de imposto, que consiste 
numa forte barreira ao aumento do tamanho da frota. No Brasil, os impostos incidentes sobre carros 1,0 litro e 
de cilindradas superiores representam, respectivamente, 21% e 30% do preço fi nal do automóvel.

 A indústria automobilística começou no Brasil na década de 1950, com a instalação de unidades da Ford e 
da General Motors que se limitavam a montar automóveis a partir de kits importados. Atualmente existem 25 
fabricantes instalados no país, e em 2011 o Brasil foi o 7º maior produtor mundial de automóveis, responsável 
por 3,6 milhões de unidades, ou 4,7% da produção mundial naquele ano (OICA, 2012; ANFAVEA, 2011). 
Até a década de 1990, as atividades de engenharia desenvolvidas pelas montadoras brasileiras se restringiam 
a adequar os modelos importados às condições de clima, condições das estradas e qualidade dos combustíveis 
brasileiros (Casotti e Goldenstein, 2008). 

Foi a partir daquela década que o teve início o desenvolvimento no Brasil de novos produtos, com preços 
acessíveis. Nos anos 1990, a retomada de investimentos no setor, acompanhada pelo aquecimento do mercado, 
pela abertura comercial e pelo estímulo do governo ao carro de 1,0 litro deram início ao processo de acumulação 
de conhecimento e à curva de aprendizado do desenvolvimento e produção de carros compactos, econômicos 
e de baixo custo.

 Atualmente, os compactos representam cerca de 90% do mercado nacional. O índice de nacionalização 
de grande parte dos veículos chega a 95%, e o atual estado da arte permite o desenvolvimento completo de 
veículos no Brasil, sendo que os engenheiros brasileiros se especializaram em projetar e fabricar carros de 
baixíssimo custo. O desenvolvimento do automóvel a etanol e da tecnoligia fl ex fuel são dois exemplos de 
inovação da engenharia nacional, pois foram totalmente desenvolvidos no país (Casotti e Goldenstein, 2008).

No que diz respeito aos híbridos e elétricos, não existe no Brasil política governamental de estímulo à 
produção ou à venda destes tipos de automóveis. A produção de elétricos se restringe a pequenos fabricantes 
de biciclos, ônibus e veículos industriais e militares, mas com pouquíssima escala. A primeira tentativa de 
produção em larga escala de VEs no Brasil ocorreu no fi nal dos anos 1970 e início dos anos 1980, quando a 
Gurgel S.A., em parceria com Furnas Centrais Elétricas S.A. desenvolveu dois modelos de carros elétricos: 
o Itaipu Elétrico e o Itaipu 400.

 No entanto, estes modelos não ganharam espaço no mercado devido a medidas de nacionalização e 
substituição do petróleo, como o Pró-Álcool, bem como aos elevados custos dos veículos e sua baixa autonomia 
(Borba, 2012). Uma das iniciativas mais recentes ocorreu em 2004, quando a empresa Itaipu Binacional assinou 
com a Kraftwerkw Oberhasi, um acordo para o projeto e construção de automóveis elétricos. Atualmente, a 
iniciativa conta também com o apoio da Fiat, além de outras instituições no Brasil, Paraguai e Suíça. A Itaipu 
dispõe, hoje, de dois protótipos de carros elétricos do modelo Palio Weekend (Itaipu Binacional, 2012).

2.3 - A Difusão e a Aceitação do Consumidor Brasileiro ao VE

Em todos os países em que o VE é lançado, duas das principais fontes de incerteza dizem respeito ao 
tamanho do mercado para este tipo de produto e ao tempo que ele leva para se difundir entre os consumidores. 

O primeiro aspecto está relacionado à quantidade de unidades que serão absorvidas pelo mercado, e o 
segundo aspecto se refere à dinâmica da absorção destas unidades pelo mercado ao longo do tempo. No Brasil, 
o tamanho do mercado do VE e a sua dinâmica de difusão entre os consumidores não são dados conhecidos.

 No entanto, a análise de casos passados, mais especifi camente os casos dos carros a álcool e bi-combustível 
(fl ex-fuel), nos permite inferir quais medidas podem ser efetivas caso se deseje difundir o carro elétrico no 
Brasil. O carro a etanol foi uma tecnologia automotiva alternativa que teve forte estímulo do governo por meio 
do Programa Nacional do Álcool (Proálcool), logo após o primeiro choque do petróleo (1973). Foi lançado no 
mercado em 1979, e em 1983 representava 84% dos carros registrados no Brasil.
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O estímulo do governo durou de 1975 até o início dos anos 1990, e incluiu as medidas a seguir (Figueiredo, 
2005): (i) Investimentos em P&D realizada por institutos públicos; (ii) Uso de uma rede de serviços técnicos 
(as retífi cas de motores), que eram credenciadas pelo governo para realizar a conversão e manutenção dos 
automóveis a etanol; (iii) Disponibilidade de recursos fi nanceiros para as usinas de álcool (capital de risco) a 
custos atrativos, para a compra de equipamentos de produção; (iv) Criação de infraestrutura de distribuição do 
etanol combustível em todo o território nacional;Uso do poder de compra do Estado, preexistente na agricultura 
da cana-de-açúcar, e de produção e armazenamento do etanol;  Controle de preços dos combustíveis.

Em 1986 ocorreu o chamado contra-choque do petróleo, quando o preço do barril no mercado internacional 
despencou da faixa de US$ 30-40 para a casa dos US$ 12-20, colocando em xeque os programas de substituição 
de energia fóssil em todo o mundo. Em 1990, o Proálcool foi descontinuado, já que o petróleo barato inviabilizou 
a manutenção dos subsídios ao etanol combustível, tornando-o mais caro que a gasolina. Entre 1983 e 1988, o 
mercado foi claramente dominado pelo carro a etanol, o que mostra o alto nível de aceitação dos consumidores 
pelo novo produto. 

Cabe notar que o Estado dispunha então de ferramentas que hoje são mais limitadas, tais como o forte 
intervencionismo e protecionismo do mercado interno frente às importações. Além do mais, o Brasil vivia sob 
uma ditadura militar naquela época.

 Outro caso que mostra a aceitação pelo consumidor brasileiro por inovações no setor automobilístico 
é o do veículo bi-combustível, ou fl ex-fuel, que funciona com qualquer proporção da mistura de etanol e 
gasolina20. A produção em larga escala de automóveis fl ex-fuel no Brasil iniciou-se em 2003 e tem crescido 
fortemente desde então produção de carros fl ex-fuel tem sido estimulada com a redução de impostos desde 
2002 (ANFAVEA, 2011). Como resultado do incentivo, em 2006, três anos após sua introdução no mercado, 
compreendiam 78% dos automóveis registrados no Brasil. 

Atualmente, 86% dos automóveis fabricados no Brasil possuem esta tecnologia. Observando-se a dinâmica 
da difusão do automóvel a etanol e do carro fl ex-fuel¸ pode-se supor que uma tecnologia automotiva alternativa 
à convencional, tal como os híbridos e elétricos, tem potencial para se difundir em poucos anos e, sendo 
devidamente estimulada pelo governo, obter parcela signifi cativa do mercado brasileiro. 

No caso do carro elétrico, os estímulos poderiam se dar: (i) na forma de desoneração fi scal, de modo a 
tornar o preço fi nal ao consumidor próximo ao dos carros convencionais; (ii) na disseminação de pontos de 
recarga; (iii) na garantia de preço competitivo para a energia elétrica; e (iv) no incentivo à disseminação do 
smart grid no Brasil.

Das quatro medidas aqui propostas, apenas a última se encontra em andamento, através da Resolução 
Normativa Nº 502, de 7 de agosto de 2012, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Este instrumento 
legal obriga as distribuidoras de energia elétrica a disponibilizar, mediante demanda do cliente, medidores 
inteligentes para consumidores residenciais (exceto baixa renda), industriais e comerciais, até fevereiro de 
2014. O modelo aqui apresentado tem como premissa que a difusão de VEs no mercado brasileiro receberá 
estímulos do governo, e que tanto o potencial de mercado quanto a velocidade de difusão propostas no presente 
trabalho são factíveis. 

2.4 - Imagens

Bmw i3, exemplo de veiculo elétrico da marca alemã.
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Bmw i8, exemplo de carro esportivo elétrico.

Porsche 918 spyder, modelo esportivo Hibrido da marca alemã Porsche.

Mclaren P1, outro exemplo de esportivo Hibrido.

A partir dessas fotos podemos notar que temos hoje presente no mercado não apenas veículos pequenos 
e “simples” sendo elétricos, esses veículos mais esportivos atingem um publico que esta acostumado com 
veículos esportivos de luxo a combustão interna, porem o mercado já oferece opções bastante consideráveis 
para o publico experimentar esses novos veículos esportivos elétricos e hibrido, e o mercado vem reagindo 
muito bem explorando essa nova segmentação de hipercarro como vem sendo chamados.

Os veículos híbridos tem tanto o motor a combustão interna como o motor elétrico podendo alternar entre 
os mesmos cada um oferecendo um torque diferente, é um cruzamento entre um automóvel movido a gasolina 
e um carro elétrico.
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2.5 - Como funciona um carro Hibrido?

• Motor a gasolina - o carro híbrido tem um motor a gasolina bastante semelhante àquele que 
encontramos na maioria dos carros. Entretanto, o motor de um híbrido é menor e usa tecnologias avançadas 
para reduzir a emissão de poluentes e aumentar sua efi ciência.

• Tanque de combustível - o tanque de combustível em um híbrido é o dispositivo de armazenamento 
de energia para o motor a gasolina. A gasolina tem uma densidade de energia muito superior à das baterias. 
Por exemplo, precisamos de 450 gramas de baterias para armazenar a mesma energia gerada por 3,79 litros ou 
3 quilogramas de gasolina.

• Motor elétrico - o motor elétrico em um carro híbrido é muito sofi sticado. A tecnologia eletrônica 
avançada permite sua atuação tanto como um motor quanto como um gerador. Por exemplo, se for preciso, 
esta espécie de automóvel pode extrair energia das baterias para acelerar. Entretanto, agindo como gerador, ele 
pode frear o veículo e devolver energia para as baterias.

• Gerador - o gerador é similar a um motor elétrico, mas age apenas para a produção de energia 
elétrica. Ele é usado principalmente em híbridos em série (ver abaixo).

• Baterias - as baterias de um carro híbrido são o dispositivo de armazenamento de energia para o 
motor elétrico. Diferentemente da gasolina no tanque de combustível, que pode acionar apenas o motor a 
gasolina, o motor elétrico em um carro híbrido pode fornecer energia para as baterias e ainda retirar energia 
delas.

• Transmissão - A transmissão em um carro híbrido executa a mesma função básica que a transmissão 
em um carro convencional. Alguns híbridos, como o Honda Insight, têm transmissões convencionais. Outros, 
como o Toyota Prius, têm transmissão radicalmente diferente, sobre a qual falaremos mais adiante.

 
2.6 – Tesla, um exemplo de inovação no mercado

Tesla Motors, Inc. é uma empresa automotiva e de armazenamento de energia estadunidense, que desenvolve, 
produz e vende automóveis elétricos de alto desempenho, componentes para motores e transmissões para 
veículos elétricos e produtos à base de baterias.Foi fundada em 2003 pelos engenheiros Martin Eberhard 
e Marc tarpenning em San Carlos, Califórnia. O seu nome é uma homenagem ao inventor e engenheiro 
eletricista Nikola Tesla. 

A Tesla se considera como um fabricante de automóveis independente, tem como objetivo oferecer carros 
elétricos a preços acessíveis para o consumidor de classe média. Um veículo sob 40 mil dólares é esperado 
em 2017

Tesla Model S

O Model S é um sedan esportivo elétrico produzido pela Tesla Motors e foi lançado nos Estados Unidos 
em junho de 2012. Segundo a agência EPA, o carro elétrico pode andar 426 km (265 milhas) num único 
carregamento de seu pack de bateria de 85 kW·h, atingindo assim a maior autonomia de qualquer carro 
elétrico disponível no mundo.
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Tesla Model X

O Tesla Model X é o primeiro SUV da Tesla. O carro foi apresentado em 2012, mas só em setembro de 
2015 é que começou a ser produzido.[5] Em novembro de 2013, a Tesla confi rmou que as entregas do Model 
X, começaria com pequenas quantidades no fi nal de 2014, com a produção de alto volume prevista para o 
segundo trimestre de 2015. Em novembro de 2014 a Tesla adia o início das entregas, anunciando então o início 
das entregas do Model X para o terceiro trimestre de 2015.

A marca não tem  previsão de chegada para o Brasil, porem na américa do norte como Estados Unidos e 
Canada a Tesla já esta entra as marcas mais procuradas pelo consumidor norte americano, pelo fato de ser 
altamente econômico e rápido podendo chegar a 60mph em menos de 2,5 segundos,  não existe nenhum carro 
nessa categoria mais rápido que o tesla.

CAP 3 - IMPACTOS DA CRISE NA ECONOMIA BRASILEIRA NO SETOR AUTOMOTIVO NOS 
ÚLTIMOS CINCO ANOS

      O setor automotivo foi um dos símbolos do crescimento da economia brasileira. Entre 2003 e 2008, 
venderam-se mais carros no Brasil do que em toda a década de 90. Mas esse setor pujante, que representa 
6,5% 7 do PIB e emprega 1,5 milhão de pessoas, agora treme sob o impacto da crise fi nanceira global. Em dois 
meses, as montadoras no Brasil viram o faturamento cair 15%, tiveram de dar férias a 45.000 funcionários e 
acumulam 80.000 veículos em seus pátios e concessionárias. Elas cancelaram a produção de 400.000 carros.

 As montadoras, contudo, são apenas um dos elos numa ampla cadeia produtiva. Para cada emprego criado 
em uma delas, treze vagas são abertas em outras empresas. São ao todo quarenta tipos de negócio, agrupados 
em seis grandes núcleos. Todos sentem o impacto da crise, em maior ou menor grau. A indústria automobilística 
apresenta uma extrema sensibilidade às variações de consumo. Não há nada mais fácil para as famílias ou as 
empresas do que postergarem em seis meses, e até mais, a compra de um veículo, uma vez que se trata de uma 
aquisição pesada para todo e qualquer orçamento. 

Além disso, a indústria automobilística vem sendo atingida em cheio pela crise do crédito. Nos países 
desenvolvidos, três quartos dos carros são comprados a crédito. Quando o acesso a este último torna-se mais 
difícil, o impacto sobre as vendas é imediato. 

terceira razão diz respeito à organização do setor, no qual todas as atividades são concatenadas e 
interdependentes. Basta que os consumidores compareçam em menor número nos centros de vendas das 
concessionárias para que as usinas sejam obrigadas a reduzirem suas cadências de produção, e até mesmo a 
fecharem parcialmente. Além disso, a estocagem de veículos produzidos, mas que não foram vendidos, revela 
ser muito mais custosa do que a colocação em regime de desemprego parcial de uma parte dos assalariados.

 Cap 3.1 - Impactos da crise na economia brasileira

    A crise fi nanceira que se instaurou no mercado norte-americano, começando pelo setor imobiliário, teve 
impactos em nossa economia, não diretamente, pois os bancos brasileiros afi rmam não possuir papéis ligados 
à hipoteca, mas atinge diversos setores substancialmente devido à forte contração do crédito. 
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São três os principais meios de transmissão da crise no Brasil: mudança brusca no patamar do câmbio, 
menor disponibilidade de crédito internacional e redução da demanda externa pelos produtos brasileiros. Os 
dois primeiros têm impacto mais imediato, enquanto o terceiro irá apresentar-se de maneira progressiva, à 
medida que o comércio mundial perca dinamismo. Por tudo isso, é normal que os empresários sejam mais 
parcimoniosos na análise de novos investimentos. Estes itens citados anteriormente serão melhor desenvolvidos 
para o melhor entendimento dos impactos da crise no Brasil. A instabilidade no mercado fi nanceiro e na taxa 
de câmbio juntamente com uma tendência de queda no preço das ações são elementos que têm impactos sobre 
a economia real, pois tendem a reduzir a quantidade de investimentos produtivos por pelo menos duas razões. 
Uma delas seria maiores barreiras de fi nanciamento das empresas de capital aberto ou que pretendem abrir seu 
capital pela difi culdade de se colocar novas ações no mercado com preços atrativos. A outra, um maior ambiente 
de volatilidade cambial eleva o risco de contratos com fornecedores e compradores externos, prejudicando 
investimentos nos setores importadores e exportadores, além da elevação do risco de fi nanciamento externo, 
o que tende a reduzir esse tipo de operação. 

No Brasil, é exatamente esse o principal efeito da crise: a difi culdade em se obter dinheiro. Grandes 
empresas que dependem de fi nanciamento externo passam a encontrar menos linhas de créditos disponíveis, 
afi nal, os bancos não sentem confi ança de emprestar em um contexto de crise. Por conseqüência, com a 6 
difi culdade em captar no exterior, fi cam comprometidos projetos de construção dessas empresas, que por sua 
vez gerariam empregos e renda ao país. Também serão afetadas as exportações do país, que devem cair porque 
os países compradores estão se desaquecendo e possuem menos dinheiro para comprar e menos população 
com capacidade de consumir. 

Além disso, a queda no preço das ações provoca um efeito de redução de riqueza dos agentes econômicos 
(tanto pessoas físicas quanto jurídicas), reduzindo a demanda. Dependendo da magnitude desse efeito, há 
ainda o risco de complicações nas relações de débito e crédito na economia, na medida adotaram medidas em 
relação ao quadro de funcionários, 54% deles optaram por realizar demissões. Além disso, 53% das empresas 
suspenderam novas contratações e 32% decretaram férias coletivas. Muitas das 431 empresas pesquisadas 
assinalaram mais de uma opção nesse quesito. Foram ouvidos empresários de 30 setores industriais em 24 
estados do país.

 Questionados sobre qual deve ser o foco das ações governamentais para contornar os efeitos da crise, 63% 
dos empresários da indústria assinalaram a opção de redução de tributos. Outros 51% marcaram corte de juros 
e do spread bancário - diferença entre a taxa de captação e os juros cobrados nos empréstimos. Em terceiro 
lugar, com 30%, fi cou o aumento da oferta de fi nanciamento para capital de giro. 

 Cap 3.2 - Intervenções do governo brasileiro no setor automotivo frente à crise.

     21 maio 2009 - Concessão de parcelas extras do seguro-desemprego a mais 216.500 trabalhadores que 
foram demitidos em dezembro e janeiro, período de agravamento da crise econômica mundial.

    17 abril 2009 - Ampliação da lista de materiais de construção que terão isenção de IPI (Imposto sobre 
Produtos Industrializados) nos próximos três meses. A nova lista inclui mais seis tipos de produtos, entre eles 
impermeabilizantes, revestimentos cerâmicos, cadeados e registros de gaveta. A isenção vale até 16 de julho. 
Redução do IPI da linha branca --geladeiras, fogões, máquinas de lavar e tanquinhos. as alíquotas do IPI vão 
de 15% para 5% para as geladeiras, de 5% ou 4% para 0% nos fogões, de 20% para 10% para as máquinas de 
lavar, e de 10% para 0% para os tanquinhos.

    16 abril 2009 - Liberação de mais R$ 12,6 bilhões em crédito para as empresas do agronegócio. A maior 
parte do dinheiro, R$ 10 bilhões, será atender frigorífi cos e empresas do setor de aves, suínos e carnes bovinas. 
Criação de uma linha de crédito de R$ 2,3 bilhões para estocagem da produção de álcool durante a safra 
deste ano. O objetivo do governo é evitar as variações de preços que ocorrem entre o período de produção e 
a entressafra.

   15 abril 2009 - Redução do aperto fi scal em 2009 ao menor patamar desde o início do programa de 
contenção da dívida pública, há dez anos. A Petrobras, maior empresa estatal do país, foi liberada da obrigação 
de controlar gastos e poderá ampliar seus investimentos em R$ 15,5 bilhões. 

   13 abril 2009 – Aporte para todos os municípios do país (5.564) de um reforço de até R$1 bilhão para 
compensar as perdas nos repasses do FPM (Fundo de Participação dos Municípios) por conta da queda da 
arrecadação. 
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   30 março 2009 - Prorrogação do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) reduzido para o setor 
automotivo por mais três meses (até junho), mas com a contrapartida da manutenção dos empregos pelas 
montadoras. Também estendeu o benefício para s motocicletas e para materiais de construção (muitos 
produtos tiveram a alíquota zerada).Ampliação da lista dos setores considerados prioritários na área da Sudam 
(Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia) --têm isenção de IR (Imposto de Renda) de pessoas 
jurídicas. 

   26 março 2009 - Criação de um sistema de garantias para aumentar os recursos para bancos médios 
e pequenos. A medida deve representar uma injeção de pelo menos R$ 40 bilhões na economia do país. 
Prorrogação pelo Banco Central do prazo - de 31/03/2009 para 30/06/2009 - pelo qual os grandes bancos 
poderão descontar do depósito compulsório a prazo as compras de carteiras de crédito e outros ativos dos 
bancos de menor porte.

    10 março 2009 - Ampliação do limite de empréstimo do consignado para aposentados. O benefi ciário 
poderá voltar a comprometer até 30% da sua renda com empréstimos com desconto em folha. 

   22 janeiro 2009 - Alocação de recursos adicionais para o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econô- mico e Social) no valor de R$ 100 bilhões para os anos de 2009 e 2010. 

 CAP 4 - HISTÓRICO DA GM DO BRASIL 

A General Motors do Brasil (GMB) é a maior subsidiária da Corporação na América do Sul e a segunda 
maior operação fora dos Estados Unidos. No dia 26 de janeiro de 2005 completou 80 anos de atividades no 
país. A empresa foi fundada em 1925 em galpões alugados no histórico bairro do Ipiranga, em São Paulo. No 
começo, as atividades consistiam na montagem de veículos importados dos Estados Unidos. Após cinco anos, 
a GMB inaugurava ofi cialmente, em 1930, sua primeira fábrica, em São Caetano do Sul - São Paulo.

 Em 1958 começou a operar a segunda fábrica, em São José dos Campos - São Paulo, inaugurada ofi cialmente 
um ano depois pelo então presidente da República Juscelino Kubitschek. Em julho de 2000 inaugurou o 
Complexo Industrial de Gravataí, no Rio Grande do Sul, uma das fábricas mais modernas do mundo. Em 2004 
chegou a ser líder do mercado com 23,1% de participação. Em 2005 o Complexo de Gravataí estava sendo 
ampliado para a sua duplicação de capacidade de produção de 120 mil veículos/ano para 230 mil veículos/
ano. Com uma participação do mercado varejo que gira em torno dos 20% com a forte marca de automóveis 
Chevrolet , a GMB segue em terceira colocação perante seus concorrentes segundo os dados da FENABRAVE 
(2009) do acumulado do ano de 2009.

   GM, lider do mercado mundial durante 77 anos, perdeu o posto de maior montadora para a japonesa 
Toyota por não estar preparada para enfrentar a instabilidade do mercado fi nanceiro. constatou-se que estrutura 
de custos das montadoras norte americanas, com políticas especifi cas de benefícios trabalhistas, planos de 
saúde, número de empregados e regras com o sindicato, foram boas durante os anos 50, 60 até os anos 70, 
porque elas teriam participação de mercado maiores. Além disso, a margem de lucratividade da indústria era 
muito maior. Assim, quando o mercado começou a virar para veículos que consomem menos combustível, 
somado a escalada no mercado americano pelas concorrentes quais tinham uma estrutura de lucros menor, 
tornou-se muito difícil as grandes permanecerem lucrativas.

3.3 - Resultado de Vendas por segmentação frente a crise.

Dados sobre a Fenabrave em 2015.
A venda de veículos caiu 37,37% em outubro de 2015, na comparação com o mesmo período do ano 

passado, informou nesta terça-feira a Fenabrave, a associação das concessionárias. Foram 192.165 unidades, 
contra 306.839 unidades em outubro de 2014.

 Na comparação com setembro deste ano, mês em que foram emplacados 200.089, a queda foi menor, de 
3,96%.

Já no acumulado do ano, a retração do mercado foi de 24,25%. Nos dez primeiros meses deste ano, foram 
vendidos 2.146.069 carros, comerciais leves, caminhões e ônibus, contra 2.833.168, no mesmo período de 
2014.

“Os emplacamentos retrocederam quase uma década em termos de volume, e a situação preocupa 
concessionários de todos os segmentos automotivos, que estão tendo difi culdade em manter os resultados de 
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suas empresas, o que impacta, negativamente, nos empregos”, declarou Alarico Assumpção Júnior, presidente 
da Fenabrave.

Automóveis e comerciais leves

Contando separadamente, o segmento de automóveis e comerciais leves chegou a 185.291 unidades em 
outubro de 2015, uma queda de 36,41% em comparação ao mesmo mês de 2014, quando foram vendidas 
291.378 unidades.

No acumulado, foram somadas 2.066.974 até outubro de 2015, enquanto no ano anterior havia chegado a 
2.695.334, variação que representa queda de 23,31%.

Para a Fenabrave, a queda nas vendas se mantém conforme a previsão e a entidade não acredita em uma 
recuperação de mercado nos dois últimos meses do ano

“Estamos enfrentando um dos anos mais complicados, tanto para o Brasil como para o Setor Automotivo. 
As concessionárias estão tendo um volume de vendas sensivelmente menor do que em anos anteriores, mas 
têm estruturas maiores e que se prepararam para um cenário crescente de mercado e não de retração drástica 
como estamos vivenciando. Assim, os ajustes estão sendo inexoráveis ao setor”, comentou Assumpção Júnior, 
por meio de sua assessoria de imprensa.

Caminhões

De acordo com a entidade, foram vendidos 5.789 caminhões em outubro no Brasil, desempenho 52,54% 
menor no comparativo anual. No ano, o acumulado tem queda de 44,71%, com 61.474 emplacamentos.

Ônibus

Em outubro de 2015, o segmento de ônibus emplacou 1.091 unidades no país, representando queda de 
66,69%, quando comparado a outubro de 2014. Com um acumulado de 17.648 unidades, as vendas de ônibus 
registram queda de 33,77% no ano.

Dados das vendas de acordo com Fenabrave. (abril 2015)
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Maiores vendas entre Março e Abril de 2015 de acordo com cada categoria.



96

Venda direta e do varejo em 2015 (abril)
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Metodologia

    Para este trabalho foi utilizado a metodologia de pesquisa descritiva, na qual para Cervo, Bervian e da 
Silva (2007), este tipo de pesquisa ocorre quando se registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos, sem 
manipulá-los. 

    Neste trabalho percebemos a presença desta metodologia, pelo fato da coleta de dados, da empresa GM, 
a analise dos dados da empresa e os fatos que se correlacionam com a má fase da empresa devido a crise.

    Fatos são observados, registrados, analisados, interpretados, sem interferência do pesquisador. Na 
pesquisa descritiva realiza-se o estudo, a análise, o registro e a interpretação dos fatos do mundo físico sem 
a interferência do pesquisador.São exemplos de pesquisa descritiva as pesquisas mercadológicas (Cervo e da 
Silva 2007)

    A fi nalidade é observar, registrar e analisar os fenômenos ou sistemas técnicos, sem, contudo, entrar no 
mérito dos conteúdos. (Bervian)

    Nesse tipo de pesquisa não pode haver interferência do pesquisador, que deverá apenas descobrir a 
freqüência com que o fenômeno acontece ou como se estrutura e funciona um sistema, método, processo ou 
realidade operacional. (Silva)

   O processo descritivo visa à identifi cação, registro e análise das características, fatores ou variáveis que 
se relacionam com o fenômeno ou processo. Esse tipo de pesquisa pode ser entendida como um estudo de 
caso onde, após a coleta de dados, é realizada uma análise das relações entre as variáveis para uma posterior 
determinação do efeitos resultantes em uma empresa, sistema de produção ou produto.Vieira (2002) e Malhotra 
(2001) concordam com tal afi rmativa, destacando que a pesquisa descritiva objetiva conhecer e interpretar a 
realidade, por meio da observação, descrição, classifi cação e interpretação de fenômenos, sem nela interferir 
para modifi cá-la.

   A pesquisa descritiva exige do investigador uma série de informações sobre o que deseja pesquisar. Esse 
tipo de estudo pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade (TRIVIÑOS, 1987). São 
exemplos de pesquisa descritiva: estudos de caso, análise documental. 
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Introdução

Este estudo teve como objetivo a compreensão das Finanças Comportamentais, através de pesquisas feitas 
anteriormente. 

O estudo de fi nanças comportamentais é importante por analisar a volatilidade de mercados fi nanceiros, 
porém, em uma visão contemporânea, pode-se também aplicá-lo em outros campos como comércio e fábricas, 
e seu despeito em poder investir ou não o seu capital fi nanceiro.

A associação às fi nanças comportamentais proporciona tanto o entendimento do processo psicológico que 
motiva os investimentos, auxiliando na construção de um modelo de tomada de decisão mais adequado, quanto 
na contratação de seus administradores que deverão possuir habilidades técnicas e psicológicas adequadas no 
intuito de evitar erros cognitivos como excesso de confi ança.

A intenção, portanto, é entender e relatar o conceito e as novidades publicadas com relação a esse assunto 
tão polêmico das Finanças, e a despeito da difi culdade de literatura e informação, reunir de forma adequada 
um relato desse novo campo que vem sendo estudado cada vez mais. 

Capitulo 1 – Entendendo o assunto

1.1 – Princípios do estudo

  Segundo Hersh Shefrin e a maioria dos estudiosos no assunto, Phil Cooley foi um dos primeiros 
pesquisadores a aplicar as descobertas dos psicólogos e estudar as atitudes de risco de administradores de 
portfolio, publicando seu trabalho em 1977 no ‘Journal of Finance’. Na verdade, muitas das contribuições para 
as Finanças Comportamentais, apareceram em jornais acadêmicos. Em 1993, Richard Thaler agrupou algumas 
das pesquisas mais proeminentes em um artigo. Peter Bernstein proveu perspectiva histórica descrevendo as 
principais teorias desenvolvidas sobre Finanças Comportamentais. 

  Diferentemente da maioria dos autores, Tony Brabazon, da Universidade de Limerick, diz que o campo 
das Finanças Comportamentais não é novo, segundo ele, muitos investidores há tempos consideram que a 
psicologia é uma chave importante para determinar o comportamento dos mercados. No entanto, apenas em 
tempos recentes, o tema está sendo abordado com maior cuidado e dedicação.

  Segundo Brabazon, a efi ciência do Modelo Moderno de Finanças para explicar o comportamento do 
mercado causou um crescimento e um desenvolvimento muito pequenos das Finanças Comportamentais ao 
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longo da década de 80, acarretando certo desprezo do meio acadêmico por este ramo. No fi nal da década de 
80 e no começo da década de 90, o modelo vigente começou a apresentar sinais de desgaste, com a percepção 
de que o modelo não englobava anomalias do mercado fi nanceiro, cada vez mais frequentes. Nesta época, o 
estudo das Finanças Comportamentais ganhou adeptos e estudiosos e pôde concretizar seus conceitos, que 
serão citados mais adiante.

  Apesar das diversas defi nições das Finanças Comportamentais há uma razoável concordância entre elas. 
Lintner defi ne como sendo “... o estudo de como os investidores interpreta e age de acordo com a informação 
para fazer decisões de investimento”. Thaler simplifi ca como ‘fi nanças open-minded’, argumentando que às 
vezes para achar a solução de um problema (fi nanceiro) empírico, é necessário considerar a possibilidade de 
que alguns agentes na economia não se comportem de forma completamente racional todo o tempo. 

  Olsen sustenta que ‘as Finanças Comportamentais não tentam defi nir o comportamento racional ou 
irracional, mas sim entender e predizer os processos de decisão psicológicos que implicam na sistemática dos 
mercados fi nanceiros’. 

     

1.2 - Temas Centrais das Finanças Comportamentais 

→Hersh Shefrin argumenta que alguns fenômenos psicológicos se espalham por todos os campos 
das Finanças. Shefrin reuniu esses fenômenos em três temas para torná-los mais claros.

Viés Heurístico (1° tema): Os agentes fi nanceiros cometem erros por acreditarem em suposições? Os 
adeptos das Finanças Comportamentais respondem que sim, e os adeptos do Modelo Tradicional de Finanças 
respondem negativamente. As Finanças Comportamentais reconhecem que praticantes usam pressupostos 
chamados heurísticos para processar informações. 

Um exemplo frequente desse acontecimento: “A performance histórica é a melhor forma de predizer a 
performance futura, então, invista em um fundo com o melhor desempenho nos últimos cinco anos”. Esses 
pressupostos são geralmente imperfeitos, no caso, devido a desconsideração do retorno à média, conceito que 
será visto mais adiante. Assim os agentes fi nanceiros admitem suposições que os levam a cometer erros.

 Em contraste, os adeptos do Modelo Tradicional de Finanças assumem que quando processando 
informações, os praticantes utilizam ferramentas estatísticas apropriadas e corretamente. 

→Subordinação à Forma (2° Tema): A forma ou estrutura com que o problema se apresenta 
infl uencia os praticantes? Shefrin assume que em adição às considerações objetivas, a percepção 
dos praticantes de risco e retorno é altamente infl uenciada pela forma como os problemas são 
estruturados e apresentados. Por outro lado, a teoria Tradicional de Finanças postula que os 
agentes vêem todas as decisões através das transparentes e objetivas lentes de risco e retorno. 

→Mercados Inefi cientes (3° Tema): Erros e diferentes estruturas de problemas afetam os preços 
estabelecidos no mercado? Os dois últimos temas abordados são citados pelos adeptos das 
Finanças Comportamentais como os responsáveis por fazer os preços do mercado desviar em 
relação aos valores fundamentais. A Teoria Tradicional de Finanças admite o mercado como 
efi ciente, contrariando, portanto, os temas anteriores. 

→Ilustrações dos Temas 

Em Abril de 1997, o jornal ‘Financial Times’, interessado na importância das Finanças Comportamentais 
para os agentes que trabalham no mercado fi nanceiro, resolveu publicar um jogo sugerido pelo economista 
Richard THALER. Os leitores eram instruídos a escolher um número entre 0 e 100. O vencedor seria o leitor 
que escolhesse o número mais próximo a dois terços da média dos números. O ‘Financial Times’ forneceu o 
seguinte exemplo, para ajudar os leitores a entender o jogo: Imagine que 5 pessoas participem do jogo e estes 
escolham 10, 20, 30, 40 e 50. Nesse caso a média é 30 e dois terços disto, 20. A pessoa que tivesse escolhido 
o número 20 seria a vencedora. 
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O interessante nesse jogo é que, se uma pessoa joga para vencer, necessitará saber como os outros jogadores 
estarão pensando. Imagine que esta pessoa pense que todos os jogadores irão escolher o número 20, desde que 
essa seja a escolha vitoriosa no exemplo. Neste caso, a pessoa deveria escolher o número mais próximo a dois 
terços de 20, ou seja, 14. No entanto, é razoável imaginar, que muitos outros participantes do jogo, estarão 
pensando da mesma forma, e assim, planejando escolher 14. Neste caso, a melhor escolha dessa pessoa seria 
10.

  E se esta pessoa continuar pensando dessa forma, poderia eventualmente escolher o número 1. E se todos 
pensarem dessa forma, o número vencedor será 1. Porém, em um grupo normal, até mesmo de pessoas com 
boa formação, o número vencedor não será 1. No ‘Financial Times’, a escolha vencedora foi 13. Se todos 
tivessem escolhido 1, então ninguém haveria cometido erros em suas escolhas, mas sendo 13, a maioria das 
pessoas cometeram erros. Dessa forma, jogar racionalmente, requer que tenhamos senso da magnitude dos 
erros dos outros jogadores. 

  Esse jogo ilustra dois dos três temas centrais das Finanças Comportamentais. Pessoas cometem erros 
durante o processo de tomada de decisão, e esses erros causam variações no valor pressuposto em um ambiente 
livre de risco. 

1.3 Modelo moderno de Finanças e Psicologia Cognitiva 

Sobre o paradigma do Modelo Moderno de Finanças, os tomadores de decisão são considerados racionais 
e maximizadores de utilidades. Em contraste, a psicologia cognitiva sugestiona que o processo humano de 
decisão está sujeito a diversas ilusões cognitivas. Estas podem ser agrupadas em duas classifi cações: ilusões 
derivadas de processos de decisão heurísticos e ilusões causadas pela adoção de crenças práticas tendenciosas 
que os predispõe a cometer erros. 

→Processos Heurísticos 
 
  Processos heurísticos se referem a modelos criados pelo homem para tomar decisões complexas em 

ambientes incertos. O processo de tomada de decisão não é estritamente racional, onde todas as informações 
relevantes são coletadas e avaliadas objetivamente, ao invés disto, os tomadores de decisão usam “atalhos 
mentais” no processo.

   Há razões práticas da adoção do processo de decisão heurístico, particularmente quando o tempo 
disponível é limitado. Pesquisadores em psicologia evolucionária têm sugestionado que este processo tem 
raízes na própria evolução humana.

De qualquer forma, como será visto, esses processos heurísticos podem resultar em decisões errôneas.

→Exemplos típicos de ilusões resultantes do uso de processos heurísticos (enviesados) incluem: 

• Representatividade (Representativeness) 
• Autoconfi ança Excessiva (Overconfi dence) 
• Padrões Históricos (Anchoring) 
• Aposta Errônea (Gambler’s fallacy) 
• Ponderação Errônea (Availability bias) 

  O Princípio da Representatividade foi proposto pelos psicólogos Daniel Kahneman e Amos Tversky 
(1974), e se refere à tendência dos tomadores de decisão se basearem em estereótipos, isto é, enxergarem 
modelos de procedimentos práticos, onde talvez não existam. 

  A representatividade também aparece na forma da “lei dos pequenos números”, onde os investidores 
tendem a assumir que eventos recentes irão continuar a acontecer no futuro. Nos mercados fi nanceiros, isto se 
manifesta quando os investidores procuram comprar as ações “quentes” e a evitar as ações que tiveram uma 
performance pobre em um passado recente.

  Esse comportamento poderia fornecer uma explicação para os exageros quanto ao otimismo e ao 
pessimismo, um efeito que foi sugerido por De Bondt e Thaler (1985). 
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  Neste mesmo ano, estes autores documentaram um exemplo fi nanceiro que ilustra melhor este princípio. 
De Bondt e Thaler perceberam que as ações que tiveram performances perdedoras no passado apresentavam 
resultados melhores nos anos subsequentes, do que as próprias ações com resultados satisfatórios no passado. 

Capitulo 2 – Praticando as diferentes teorias.

2.1- Teorias tradicionais em fi nanças

    As teorias de fi nanças de uma forma geral rotulam os agentes econômicos como seres racionais, avessos 
a riscos e que buscam, a cada decisão, maximizar a utilidade de bens e serviços consumidos para alcançar o 
próprio bemestar econômico. Mosca (2009). 

   Tanto a Teoria da Utilidade Esperada (TUE) de Daniel Bernoulli de 1738, como a Hipótese do Mercado 
Efi ciente (HME) de Eugene Fama de 1970, contemplam estas três prerrogativas. 

   Na Teoria da Utilidade Esperada, Bernoulli afi rma que as pessoas tomam decisões de acordo com aquilo 
que trará mais benefício, o que maximize a utilidade esperada dos resultados, agindo de forma racional e 
utilizando informações disponíveis para direcionar suas escolhas. Friedman; Savage, (1948). Ainda para 
Bernoulli, o valor de um ativo não deveria ser baseado em seu preço, mas em sua utilidade para o indivíduo, 
pois o preço é igual a todos, mas a utilidade percebida varia para cada indivíduo e infl uencia sua percepção de 
risco, logo quando o indivíduo aceita correr risco, ele compara com a utilidade esperada. A utilidade tem valor 
relativo, depende de quanto o indivíduo já possui, não é um valor absoluto, mas relativo.

   Para Lopes, (1987) a palavra risco refere-se a situações em que se toma uma decisão cujas consequências 
dependem dos resultados de eventos futuros que tenham probabilidades conhecidas. 

   Um dos principais pilares das Finanças modernas, a Hipótese do Mercado Efi ciente – HME, proposta por 
Eugene Fama em 1970, afi rma serem os decisores providos de racionalidade ilimitada. Com base na HME, 
o preço dos ativos refl ete todas as informações disponíveis e, desta forma, nenhum investidor conseguiria 
obter rentabilidade superior ao desempenho do índice de mercado. A HME ganhou tamanha importância e 
credibilidade na comunidade científi ca que Jansen (1978) in Yen (2008) chegou a afi rmar que nenhuma outra 
proposição em economia possuía evidencia empírica mais sólida e bem fundamentada que a HME.

  Na mesma linha, Bazerman (2010) infere que a racionalidade se refere ao processo de tomada de decisão 
que se espera que leve ao resultado ótimo, dada uma avaliação precisa dos valores e preferencias de risco do 
tomador de decisões. O que não tem aderência com essas teorias, é considerado anomalia. 

 Mais a diante, algumas anomalias de mercado em relação aos resultados esperados com base na HME 
foram sendo identifi cadas e, desta forma, passaram a ser tratadas não somente como desvios pontuais da 
teoria ou anomalias, mas sim como resultados recorrentes e signifi cativos que não podem ser explicados pelo 
arcabouço teórico da Teoria Moderna de Finanças.

2.2- Além da racionalidade

“Os investidores que habitam o mundo real e aqueles que populam modelos acadêmicos são primos 
distantes. ” (Barber & Odean) 2011.

 A subjetividade dos valores na psicologia leva em conta outros aspectos além da utilidade, para Valéria 
Meirelles (2012) possuem importância signifi cativa se considerarmos que são agentes, ora de transformação 
ora de perpetuação de atitudes, crenças e comportamentos do indivíduo em relação ao dinheiro. É preciso 
considerar que valores neste caso, se referem aos comportamentos das pessoas, defi nindo escolhas, decisões 
de modo de vida. São os responsáveis pela motivação que dispara ou não um comportamento, atuando como 
um norteador ou princípio para o qual o indivíduo se volta antes de tomar uma decisão. 

Complementando a teoria do Ciclo de Vida de Modigliani (2005), podemos acrescentar o que dizem 
Heckhausen, Dixon e Baltes (1989), as crenças e valores ao longo da vida mudam em consonância com 
as vivencias e as transformações esperadas para cada fase, incluindo aspectos que envolvem perdas 
(envelhecimento) e ganhos (nascimento de fi lho) por exemplo. 

A abordagem também difere quanto a aspectos relacionados a risco (ou a incerteza), Lowenstein, Weber, 
Hsee e Welch (2001) mostram que as reações emocionais em situações de risco por vezes divergem das 
avaliações logicas, nestes casos a resposta emocional será dominante a ação. Existem emoções presentes no 
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momento da decisão e emoções que são antecipadas. Estas ultimas, tais como frustração e arrependimento, 
são levadas em conta no momento da decisão. A avaliação dos resultados incorpora às consequências os 
estados emocionais que o tomador de decisão espera experimentar no futuro. Assim, com a perda vale mais 
que o ganho na mesma magnitude, as pessoas tentam evitar emoções negativas com mais ênfase que buscam 
as positivas. 

 Considerando que as decisões fi nanceiras podem ser infl uenciadas por processos mentais, os defensores das 
fi nanças comportamentais argumentam que atitudes não racionais dos agentes econômicos podem impactar, 
de maneira prolongada e consistente, o comportamento de variáveis fi nanceiras. Kimura (2006). 

Com um outro olhar no comportamento humano nos processos de tomada de decisão, as fi nanças 
comportamentais ganham destaque. As fi nanças comportamentais buscam sustentação na psicologia cognitiva 
para explicar a complexidade do comportamento do indivíduo e consequentemente nos agentes econômicos e 
mercados fi nanceiros. 

Desta forma, partem do princípio que algumas variáveis econômicas não podem ser descritas pelas 
condições de equilíbrio preconizadas pela teoria moderna, uma vez que os agentes fi nanceiros tomam decisões 
que muitas vezes são incompatíveis com atitudes baseadas em expectativas racionais. Basso et al (2003).

A ideia não é criticar ou se contrapor, mas buscar complementariedade entre as teorias, incluindo aspectos 
psicológicos e pesquisas empíricas com o intuito de explicar comportamentos considerados pela teoria 
tradicional como anomalias. Uma das principais críticas as teorias estudadas nas fi nanças comportamentais 
estão relacionadas a difi culdade de modelar e mensurar as complexidades do comportamento humano.

2.3– Teorias das perspectivas

Para Thaler (1980), a teoria econômica tradicional é normativa, supõe que os indivíduos são racionais e 
agem de acordo com a teoria, mas estudos empíricos em ciências comportamentais revelam segundo o autor 
que desvios no comportamento dos indivíduos podem fragiliza-la. Segundo Kahneman; Tversky (1974), a 
teoria das perspectivas é uma alternativa à Teoria da Utilidade Esperada Valendo-se de jogos em que os 
resultados, ganhos ou perdas, e suas probabilidades eram conhecidos e apresentados a grupos de indivíduos, 
construiu-se uma nova teoria sobre como os indivíduos tomam decisões em situações de incerteza. (Bessa 
2016). 

Em seu processo de tomada de decisão, as pessoas buscam um ponto de referência a partir do qual ancoram 
sua avaliação sobre as alternativas disponíveis formando julgamentos sobre o bom / ruim ou ganhos / perdas 
de cada uma (Kahneman; Tversky, 1979; Tversky; Kahneman, 1974, 1992) 

A assimetria entre ganhos e perdas é um ponto crucial da teoria das perspectivas em especial nas ciências 
comportamentais aplicadas. O sentimento negativo associado à perda é muito mais intenso do que o prazer 
proporcionado pelo ganho. E isso nada tem a ver com a racionalidade. Nesse sentido, a teoria das perspectivas 
aponta para vieses comportamentais e heurísticas.

2.4- Heurísticas e vieses: atalhos e erros na tomada de decisão

Estimar probabilidades não é uma tarefa fácil. Aliás, é uma tarefa praticamente impossível em determinadas 
situações que envolvem eventos incertos. Quanto mais complexa a tarefa, mais difícil se torna defi nir o 
percentual de chance de ocorrência de certa situação.

Dizer que a probabilidade de uma moeda cair cara ou coroa é de 50% para cada lado é uma tarefa simples, 
rápida e que proporciona um resultado correto, desde que o método de jogar a moeda seja justo e a própria 
moeda não possua alterações físicas que a façam cair mais de um lado do que de outro.

Agora, ao adicionarmos um certo grau de complexidade, fi ca cada vez mais difícil dimensionarmos a 
probabilidade de ocorrência de cada um dos possíveis eventos em dada tarefa.

Por exemplo, podemos ter nosso palpite acerca de quem vencerá a próxima eleição, mas nunca saberemos 
ao certo a exata probabilidade, pois a quantidade de fatores que podem infl uenciar na escolha de cada eleitor 
vai além do nosso alcance. Mas mesmo assim, quando somos questionados sobre quem vencerá a eleição 
costumamos ter na ponta da língua nossas estimativas para cada um dos candidatos.



106

O que são heurísticas e vieses?
A essas respostas rápidas que costumamos dar a perguntas extremamente complexas chamamos de 

heurísticas, ou seja, são atalhos mentais que facilitam a tomada de decisão.
Isoladamente as heurísticas não representam algo ruim. Pelo contrário, em contextos em que precisamos 

tomar diversas decisões complexas de forma rápida as heurísticas possuem papel fundamental, pois viabilizam 
escolhas adequadas, embora imperfeitas.

As heurísticas são estratégias gerais que podem conduzir a decisões adequadas. O que ocorre é que nós, 
seres humanos, costumamos falhar em defi nir os limites dessas estratégias, fazendo com que nem sempre a 
melhor decisão seja escolhida.

A utilização de heurísticas pode ocasionar vieses, ou seja, uma tendência sistemática de violar alguma 
forma de racionalidade teoricamente predominante. O que acontece é que os vieses acabam distorcendo, ou 
pelo menos limitando, a capacidade de tomarmos decisões racionais (Sternberg, 2008). Estes erros são fruto 
de uma resposta incompleta, que não permite que a decisão tomada seja ótima.

Conforme Shefrin (2010), apesar de alguns vieses estarem associados especifi camente a algumas heurísticas, 
outros derivam de uma séries de outros fatores. Tende a ser mais fácil identifi car a existência de um viés no 
processo decisório do que identifi car a sua causa.

A lista de vieses cognitivos é extensa. Mas alguns exemplos são: efeito dotação, efeito disposição, status 
quo, excesso de confi ança / otimismo, aversão à perdas, entre outros. Mais exemplos podem ser vistosaqui.

A heurística é um meio de simplifi car tarefas impossíveis. Neste sentido, uma das ideias centrais ao 
tratar de heurísticas diz respeito à substituição. As pessoas se utilizam de heurísticas, por exemplo, ao fazer 
julgamentos de probabilidade sem sequer ter estudado probabilidade alguma vez na vida (como o exemplo 
das eleições dado acima).

Quando temos uma pergunta difícil para responder surgem as perguntas heurísticas, que sempre fornecem 
uma resposta pronta para cada uma das difíceis perguntas-alvo.

A pergunta-alvo é a avaliação que tentamos produzir. A pergunta-heurística é a pergunta mais simples que 
respondemos em lugar da pergunta-alvo. Seguem alguns exemplos retirados de Kahneman (2012):

PERGUNTA-ALVO E HEURÍSTICA
1. Até que ponto você contribuiria para salvar espécies em risco de extinção?
     Até que ponto me emociono quando penso em golfi nhos morrendo?
2. Qual será a popularidade do presidente daqui a seis meses?
Qual é a popularidade do presidente hoje?
3. O quanto você está feliz com sua vida atualmente?
Qual é o meu humor neste exato momento

Vale lembrar que não estamos fadados a tomar nossas decisões sempre por meio de heurísticas. Temos a 
capacidade de não decidir por meio desse atalho intuitivo.

Inicialmente, Daniel Kahneman e Amos Tversky identifi caram três principais heurísticas: a (i) heurística 
darepresentatividade, (ii) da disponibilidade e (iii) da ancoragem (Tversky e Kahneman, 1974). Além disso, 
outra importante heurística é a do afeto (Kahneman, 2012).

Capítulo 3 – As fi nanças comportamentais e as decisões dos investidores

3.1- Como tomar uma decisão 

“Quando tomamos uma decisão, enxergamos apenas o que queremos, ignoramos possibilidades e 
minimizamos riscos que enfraquecem nossas esperanças. O pior é que muitas vezes somos confi antes mesmo 
quando estamos errados”- Daniel Kanheman

No atribulado mundo fi nanceiro e nos afãs das decisões de investimentos, é comum se deparar com as 
típicas atitudes de profi ssionais, clientes, colegas ou até mesmo de familiares, taxativamente avessas à tomada 
de risco, usando como justifi cativa para declinar qualquer aplicação em renda variável ou diversifi cação 
de portfólio os traumas do passado, oriundos de perdas signifi cativas registradas na memória desse singelo 
investidor.
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A sabedoria popular já dizia: “cachorro mordido por cobra tem medo até de salsicha”, um paralelo a atitude 
promovida pela mente do investidor, quase que inconscientemente.

Frases do gênero: “Bolsa de valores? Não me interessa, já perdi muito dinheiro com isso! ”, Só tenho 
aplicações em poupança...”, “Não entendo nada dessas coisas, acho melhor você nem começar a explicar...”, 
“Só tenho uma carteira com Petrobrás e Vale”, ou ainda “A bolsa está barata? ” e assim vai...

Pois bem, o mercado brasileiro de capitais sofre desse mal, talvez por conta do nosso passado turbulento 
antes da estabilização econômica - de hiperinfl ação, corridas aos bancos, congelamento de poupanças - ou 
também por conta da educação fi nanceira praticamente inexistente, os investidores pessoas físicas (meros 
mortais) ainda alimentam esse fantasma.

Então, se tratando desse tema, os economistas desde sempre buscam compreender os comportamentos dos 
agentes e, sobretudo, mapear certos padrões de tomada de decisão nos investimentos, o que incialmente nos 
remete aos prelúdios da moderna teoria das fi nanças [1], na qual basicamente a modelagem do comportamento 
do investidor padrão assume o perfi l do homo economicus:

• Os indivíduos são iguais e possuem, em média, a mesma função de utilidade;
• Maximizam suas decisões, preferindo sempre a escolha ótima. Dado que os recursos são escassos, a 

alocação sempre tende ao nível de efi ciência e racionalidade pura;
• Usam todo o conjunto de informações disponíveis para tomar a melhor decisão possível;
• Unidade adicional de riqueza proporciona um bem-estar cada vez menor;
• O mercado se ajusta e as informações públicas estão refl etidas nos preços dos ativos.

Essas e outras premissas constituem os pilares para a função clássica risco vs retorno, no qual o investidor 
possuindo certo grau de aversão a correr risco, à medida que a exposição a um investimento vai aumentando, 
o retorno exigido será sempre maior, defi nido como “prêmio ao risco”.

Curva de Risco vs Retorno

A teoria avalia o risco como sendo uma característica específi ca do ativo, uma função do padrão da variância 
(ou desvio-padrão) ajustado sobre seus retornos. Trocando em miúdos, existe um consenso implícito nos 
mercados fi nanceiros, sobre a avaliação do grau risco do ativo e a tomada de decisão é explicada em função 
do perfi l do investidor.

Parece razoável? Talvez.
Porque será então que no dia a dia dos mercados fi nanceiros, principalmente no Brasil, os investidores, 

sobretudo as pessoas físicas, cometem tantos erros, acumulam prejuízos enormes e, pior, abrem mão de investir 
na renda variável e tomar risco?

E ainda, no plano macroeconômico, a história recente também contribui para os questionamentos, o 
desenvolvimento de modelos fi nanceiros complexos e abstratos, tomando como base as premissas do investidor 
homo economicus, já se provou, por diversas vezes, causador de instabilidade e volatilidade sistêmica, muita 
das vezes por se descolar da base da economia real.
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Pois bem, a foi no bojo dessas questões que surgiu o campo de estudo das Finanças Comportamentais 
(behavioral fi nance).

Ele se tornou famoso no período recente sobretudo porque aplica suas análises em entender a mente humana 
no momento de decidir entre diferentes investimentos arriscados. Os estudos desenvolvidos pelos psicólogos 
israelenses Daniel Kahneman e Amos Tversky, ganhadores do prêmio Nobel de Economia de 2002, foram 
decisivos para o assunto ganhar mais relevância no mundo dos investimentos. Segundo os pesquisadores, 
as atitudes aparentemente racionais dos investidores envolvem uma série de “atalhos mentais”, armadilhas 
colocadas pelo cérebro que, inconscientemente, têm impacto na hora de escolher uma aplicação ou manter 
determinado ativo na carteira.

Também conhecidos como “vieses”, esses atalhos da mente podem levar os investidores ao erro, pior, 
sem que eles percebam. Eles viram que os participantes de seus experimentos ignoravam os fatos estatísticos 
relevantes e se apoiavam, exclusivamente, na semelhança ou estereótipo cultural. Aplicam a proximidade do 
fato como uma heurística [2] para tomar uma decisão complexa.

3.2 – A importância de cada modelo e sua aplicação

Nesse sentido, assumindo que os investidores são dotados da racionalidade limitada e sujeitos a emoções, 
podemos observar certos comportamentos padrões no momento da tomada de decisão e principalmente no 
decorrer dos investimentos. As decisões costumam ocorrer sob condições complexas, desconcertantes ou 
indistintas, sem tempo para calcular, objetivamente, as leis das probabilidades. Certos comportamentos dos 
investidores brasileiros em determinadas situações, poderão ser melhores compreendidos a partir desses vieses:

1 - Otimismo Exagerado (wishful thinking)

Talvez este seja o comportamento padrão mais óbvio de todos e o mais presente.
Não é difícil encontrar um investidor tomado por um otimismo irreal, acreditando veementemente que 

mensurou todos os riscos e aposta em suas habilidades, ou seja, além de se considerar acima da média, 
superestima sua capacidade de antecipar o futuro. Este é um dos grandes motivos dos pequenos aplicadores 
serem rapidamente expelidos dos mercados voláteis, acreditando que operar em renda variável em função de 
seguir a tendência do mercado, comprando na alta e vendendo na baixa.

Em um exercício rápido, a partir dos dados obtidos da bolsafi nanceira.com, podemos consultar a participação 
dos investidores pessoa física no agregado de participantes do mercado. Seduzidos pelos ganhos robustos 
do período pós-crise de 2008, muitos brasileiros apostaram na renda variável, porém desde 2011, o Índice 
IBOVESPA vem acumulando sucessivas quedas, e correlacionado a esse movimento a taxa de participação 
das PF é cada vez menor, muito investidores vem saindo no mercado com prejuízo em um momento de 
pessimismo do mercado, ou seja, paulatinamente sendo expelidos.
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Essa armadilha mental pode ser ainda melhor explicada pelo conceito “efeito manada”, o qual justifi ca 
dizendo que é sempre melhor - e talvez mais confortável - errar com o mercado, do que acertar contra ele.

2 - Perseverança e Aversão ao Risco (perseverance)

Quem não conhece aquele investidor que praticamente casou com a sua posição em ações (e com o 
prejuízo)?

Conhecido também como inércia ou status quo, o investidor “monta” na sua posição, sob a ilusão de um 
possível lucro, apostando que está sob o controle da situação. Nesse sentido, os autores elaboraram uma 
releitura da função de utilidade, de forma côncava no domínio dos ganhos e convexa no domínio das perdas, 
no qual seu ponto zero (origem) é o status quo do agente. O eixo horizontal corresponde aos ganhos/perdas e 
o eixo vertical corresponde ao valor percebido para esse ganho/perda. Notamos rapidamente que as pessoas 
são avessas ao risco sobre ganhos e propensas ao risco sobre perdas.

Dessa forma, após diversos experimentos, Kahneman conclui que a percepção de dano gerado pela perda 
é 2,25 vezes maior do que a sensação de benefício produzido pelo ganho. Em um exemplo prático, o valor 
percebido pela perda de $ 1.000 é de aproximadamente - $ 2.250 por parte do investidor, enquanto o valor 
percebido pelo ganho de $ 1.000 é de $ 1.000.

Mais uma armadilha da mente humana evidenciada pelas fi nanças comportamentais: os investidores tendem 
a pensar suas aplicações de forma absoluta, não de forma relativa.

3 - Efeito de Ancoragem e Ajuste (anchoring)

A ancoragem estabelece um ponto de referência relativamente arbitrário (uma âncora ou base) e que ao 
longo do investimento vai infl uenciar todas as decisões. O investidor assim faz suas estimativas com base no 
valor inicial (derivados de acontecimentos anteriores, atribuições aleatórias e outras informações disponíveis) 
e com alguns ajustes posteriores.
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Novamente, podemos notar a existência desse viés nos mercados de ações.
Consultado o histórico das cotações das ações preferenciais do Banco Bradesco S.A. (BBDC4) no período 

de longo prazo (10 anos), nota-se dois pontos de ancoragem, praticamente inconscientes aos investidores, os 
valores de R$ 10 e R$ 20, utilizados como suporte e resistência (conceitos da análise técnica), tais valores 
passaram a ser uma referência ou âncora, infl uenciando diretamente as expectativas para os próximos 
movimentos. Se a cotação cair, a tendência é de ele considerar o papel barato, e vice e versa.

4 - Disponibilidade (availability biases)

Normalmente, os investidores julgam a probabilidade de ocorrer algum evento, principalmente o negativo, 
com base em suas memórias e lembranças mais recentes. Traça sua decisão e seus julgamentos sobre os 
eventos com base em sua vivência ou ocorrência recente, sendo que os que possuem mais frequência terão 
maior possibilidade de ocorrer, e os mais raros menor, o que não necessariamente pode ser verdade.

Podemos nos recordar dos fenômenos recentes de long-tail na crise de 2008. Estatisticamente a probabilidade 
da crise era baixa (ou de default dos derivativos de créditos hipotecários). Diversos mecanismos e indicadores 
são utilizados para medir o risco, como V@R, Tracking Error, Volatilidade e Stress Testing, porém, todos 
possuem como premissas a curva gaussiana, e em certo sentido, a probabilidade de default sempre existiu, 
restava saber quando esse dia iria chegar.

5 - Efeito Representatividade (representativeness)

Basicamente o julgamento por estereótipos ou por modelos mentais de aproximação.
Os tomadores de decisão avaliam a probabilidade de ocorrência de um evento através da similaridade com 

acontecimentos passados. Se um incidente histórico está muito saliente na memória, ou parece representativo 
de uma situação corrente, pode exercer uma maior infl uência na decisão corrente do que seria desejável, o que 
abre novamente um leque de explicações:

• A falta de sensibilidade ao tamanho da amostra: os indivíduos não são capazes de considerar a infl uência 
do tamanho da amostra na qualidade das informações da mesma;

• O axioma da “regressão à média”: os investidores tendem a ignorar o fato de que eventos extremos 
tendem a regredir à média nas tentativas subsequentes, ou seja, a consistência de retornos a cima da média do 
mercado não é infi nita.
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• A falácia da conjunção: dois eventos que ocorrem em conjunto são mais prováveis de que façam parte 
de um único evento.

Indo mais além, foi compreendido também o fenômeno de “cascata de disponibilidades”, um conceito 
expandido do viés, formado por uma cadeia de eventos relativamente menor e que leva a formação de um 
consenso do mercado (pessimismo ou até mesmo de pânico). Os exemplos mais clássicos são as notícias e as 
formas como são apresentadas:

Tal manchete, reportada por um grande jornal no fi nal de 2013 evidencia um fato concreto da Bolsa de 
Valores, o desempenho anual foi péssimo. Porém, vinculada dessa forma, para o investidor médio brasileiro 
(quando não apresentado da mesma forma no Jornal Nacional para a família brasileira), cria certo desconforto, 
agito e preocupação por parte dos agentes, ou seja, poderá provocar uma reação em cadeia de resgates.

6 - Armadilha da Confi rmação (confi rmation bias)

Consiste na busca de informações que evitem confl ito com aquilo que já se tem em mente.
Os indivíduos tendem a buscar informações de confi rmação para o que consideram ser verdadeiro e 

negligenciam a busca de indícios de não confi rmação. Nesse sentido as contas mentais são comuns e surgem de 
formas muito criativas, desde papel de pão às planilhas de fl uxo de caixa, assim como consta no famoso livro 
“Rápido e devagar: duas formas de pensar” [3] dos autores Kahneman e Tersky, os agentes inconscientemente 
hierarquizam as suas contas, sem considerar o patrimônio como um todo, o que não lhes oferece uma visão 
panorâmica do cenário e evidentemente, prejudica a otimização dos resultados.

3.3 – Resolução e efi ciência

 Em síntese As fi nanças comportamentais não negam que a maioria das decisões econômicas é tomada 
de forma racional e deliberada. Mas consideram que, se não forem levadas em conta também as decisões 
emocionais e automáticas, os modelos econômicos serão falhos para explicar o funcionamento dos mercados.

Tais conceitos aparentam ser muito difusos ou até mesmo elementares, mas já existe uma enorme gama de 
estudos de alta qualidade, produzida em papers internacionais e também em centros de estudos específi cos, 
inclusive no Brasil - especialmente na FGV - demonstrando uma clara relação desta complexa ciência com os 
resultados (e prejuízos) dos investidores.

Vale lembrar também que estes conceitos são premissas para quem possui interesse em atuar profi ssionalmente 
no mercado fi nanceiro como gestores de portfólio, operadores de mercado e até mesmo os gerentes de contas 
bancárias, pois no mínimo é preciso ter a consciência dos vieses no qual seus clientes (e até os próprios 
profi ssionais) estarão sujeitos.

E, é claro, a teoria é cobrada nos exames de certifi cações da ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades 
dos Mercados Financeiro e de Capitais), o CFP promovido pelo IBCPF (Instituto Brasileiro de Certifi cação 
Profi ssionais Financeiros) e também para o mais famoso, o CFA (Chartered Financial Analyst).

Resta saber se a profecia autorrealizável dos mercados fi nanceiros sempre será confi rmada, ou seja, se 
todos os brasileiros continuarem acreditando que a bolsa de valores ou investimentos diferenciados são por 
natureza excluídos do espectro de suas possibilidades, conviveremos com esse cenário de baixa liquidez e 
concentração.

Acredito que a grande e obvia conclusão é que, a média dos brasileiros possui o perfi l conservadores em 
seus investimentos, porém não só por conta da lembrança do passado, mas também por conta de seus vieses.
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Assim como citado recentemente por Aquiles Mosca [4] em uma matéria do Valor Econômico sobre o 
cenário atual brasileiro:

“[...] em poucos momentos na história recente vimos uma alocação tão baixa em ativos de risco nas mais 
diferentes categorias de investidores brasileiros, da pessoa física a fundos de pensão [...]”.

É evidente que as fi nanças comportamentais estão no pano de fundo dessa conjuntura. Pois, em 2015 
estamos longe de um cenário de euforia com os fundamentos e expectativas de nossa economia que sustente 
uma tendência de alta dos mercados de risco

O paradoxo é que, quando as perspectivas da economia melhorarem, pouquíssimos investidores possuirão 
posições volumosas na ponta comprada e não serão capazes de lucrar com a reversão. Em certo sentido, isso 
será culpa dos vieses aqui explicados.

Se fi nanças parece difícil, a mente humana é muito mais complexa.

Conclusão
As fi nanças comportamentais vêm traçando um longo percurso, na busca de tentar contradizer as teorias 

do mercado efi ciente, através desse trabalho de pesquisa procurou-se inserir quais são estes novos modelos e 
como se desenvolvem. 

Com a pesquisa foi possível identifi car que este tema foi utilizado sob uma nova ótica, ou seja, os estudos 
encontrados sobre fi nanças comportamentais, em sua maioria, são voltados para o mercado fi nanceiro, 
mas através deste trabalho podem ser analisados também sob o ponto de vista motivacional, os fatores que 
impulsionam e que infl uenciam os indivíduos no momento de realizar qualquer investimento. No caso em 
questão, o que os leva a abrir como também a fechar um negócio.

As fi nanças comportamentais tem um longo caminho para ser percorrido mas já é possível perceber que 
está ganhando espaço e que suas técnicas, pesquisas e habilidades são de grande utilidade nos dias atuais.
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INTRODUÇÃO

Vivendo em uma sociedade capitalista altamente competitiva, as empresas se encontram em dilemas para 
conseguir elevar os lucros mediante um cenário difícil, porém, algumas empresas levam suas práticas a busca 
de resultados muito longe, o que compromete a economia e a sociedade de muitos países e de milhares de 
famílias, em busca de diminuição de custos, as empresas chegam a pontos degradantes a humanidade como 
veremos ao longo do trabalho.

No trabalho será apresentado como se funciona o esquema de tráfi co de pessoas, mostrando onde são 
os países com mais frequência de tráfi co ao Brasil, bem como a condição com que esses trabalhadores são 
obrigados a trabalhar de uma forma análoga à escravidão.

Será apresentado no trabalho dois estudos de caso de empresas de alta grife (ZARA e M. OFFICER) 
que utilizaram dessa técnica para confeccionar seus produtos, sempre focando nos impactos sociais dessas 
atividades, mas também mostrando que há sim um impacto econômico, os estudos de caso  são a melhor forma 
de se entender como o esquema é feito

Para fechar, será exibido maneiras de tentar erradicar o problema, por mais que não seja fácil, sempre há 
maneiras de se tentar evitar práticas ilegais e abusivas como esta.

CAPITULO I: O ESQUEMA

•Motivo de implantação do esquema
Vivendo em uma sociedade onde a inovação está sempre acontecendo, as empresas têm de se adaptar ao 

mercado em questão, e muitas vezes essa é uma missão difícil, as empresas se encontram em um cenário onde 
precisam atingir resultados a qualquer custo, a pressão em cima dos superiores de empresas alta grife é muito 
grande.

Dentro deste contexto, as empresas têm de tomar decisões, precisam diminuir os custos e soluções são 
propostas, dentre elas, muitas empresas optam por trafi car pessoas de países subdesenvolvidos onde na maioria 
da população não se há acesso a informação (mais adiante veremos como se é feito o esquema) .

“Fazendo o papel investigativo, localizamos as ofi cinas clandestinas, informamos ao Ministério Público, 
Ministério do Trabalho e Polícia Federal e muitas vezes averiguamos que as empresas sabem, porém há casos 
em que há o desconhecimento do fato”
(PEREIRA,ELIAS 2013)

Cabe então a cada empresa decidir o que acha ético ou não, logicamente, pelo senso comum, essa prática 
é totalmente abusiva e desumana, porém, podemos ver também o lado de que a empresa tem a necessidade de 
gerar resultados, milhares de vidas também dependem da empresa.

“O crime de trafi car pessoas nesse caso se constitui como uma condição, um meio que serve ao contexto de 
exploração do trabalhador no ramo têxtil de São Paulo”
(ARMEDE,JULIANA 2013)

1.1 – Como é feito

Em países onde a informação é escassa, a população é mais facilmente enganada pelos agentes, pois não 
tem o básico de acesso à escolaridade e está cercado de pobreza, neste cenário o cidadão se vê obrigado 
a tentar qualquer alternativa de ganhar dinheiro e ajudar sua família, e uma delas é aceitar uma oferta de 
emprego em outro país, porém, não tem ideia de que estará participando de um esquema ilegal que atinge 
milhares de famílias, economias de vários países e que sofrerá consequências gravíssimas por essa decisão, 
que muitas vezes é tomada por impulso ou por falta de alternativa.

O esquema é feito da seguinte forma, empresas de costura atuam como fachada para fornecer a mão de 
obra, é uma organização que busca os lugares onde há escassez de recursos, vão até o local e oferecem o 
“emprego” aos moradores, é acordado um contrato verbal (notamos aqui a ingenuidade dessas pessoas, pois 
contratos verbais não são válidos perante a lei) de que será pago um salário no valor de U$ 150 por semana e 
que todos os gastos de moradia, alimentação, equipamentos e qualquer coisa que envolva o trabalho será pago 
pela empresa, na situação em que se encontra, muitas vezes com fi lhos para criar, muitas bocas para alimentar, 
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o cidadão só pode aceitar a oferta, vale notar que muitas vezes as empresas levam a família do trabalhador 
junto, quando não há possibilidade da família fi car separada.

Esse esquema é planejado segundo muitos estudiosos, há provas de que cursos de costura são ministrados em 
tais regiões para já qualifi car os trabalhadores que futuramente as empresas querem contratar para exploração 
de mão de obra.

“Essas empresas ministram cursos de costureiro preparando as pessoas para serem trazidas ao Brasil”
(PATUSSI,RENATO 2013)

O esquema ocorre em países mais subdesenvolvidos da américa latina como: Bolívia, Peru e Paraguai
A Bolívia é uma das nações economicamente mais pobres da América do Sul, com alta taxa de analfabetismo 

e o terceiro menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) entre os países sul-americanos. (Ver imagem)

 “Bolívia: População subnutrida: 22%.
Esperança de vida ao nascer: 65,1 anos.
Mortalidade infantil: 66 a cada 1000 nascidos.
Domicílios com acesso à água potável: 86%.
Domicílios com acesso à rede sanitária: 43%.
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH): 0,643 (médio).
Analfabetismo: 15%.”
(FRANCISCO, Wagner de Cerqueria 2013)

O Peru é um país onde a escolaridade é extremamente baixa, o que faz com que os moradores sejam 
extremamente passivos à prática (Ver imagem)
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“O Peru é o país com maior porcentagem de estudantes de 15 anos que não alcançam o nível básico 
estabelecido pela OCDE tanto em leitura (60%) como em ciência (68,5%), e o segundo em matemática 
(74,6%), atrás somente da Indonésia.”
(OCDE,2016)

O Paraguai tem um baixíssimo IDH e índice de desemprego alto, o que faz com que o esquema seja 
favorável no local. (Ver imagem)

“A expectativa de vida para os homens é de 73 anos, e de 78 anos para as mulheres (segundo estimativas de 
2008). O IDH (índice de desenvolvimento humano) é 0,757 e ocupa a 91ª posição no ranking mundial, 94% 
da população com mais de 15 anos é alfabetizada.”
 (PACIEVITH,THAIS)

1.3 – Condição de trabalho dos imigrantes

Ao chegar no local (Brasil) os imigrantes começam a perceber que o acordo não se dá por tão vantajoso, logo 
que chegam começam a perceber a situação de trabalho em que vão se encontrar, com situações degradantes.

“Há duas semanas, mais seis imigrantes bolivianos fl agrados em condição análoga à escravidão foram 
resgatados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), de uma ofi cina clandestina de costura na cidade 
de São Paulo. Com mais essa abordagem do MTE, no ano de 2013, contabiliza-se quarenta imigrantes 
resgatados na capital paulista submetidos à mesma forma de exploração no trabalho. Procedentes geralmente 
do Peru, Bolívia e Paraguai, os imigrantes trabalham em locais insalubres, trancafi ados e sem ventilação na 
região central da cidade, principalmente nos bairros do Pari, Brás e Bom Retiro.”
(ZONTA,MÁRCIO 2013)

Os imigrantes são obrigados a contrair dívidas com os patrões, uma vez que as promessas de alimentação, 
moradia e equipamentos serem bancados pela empresa não é verdade, então ao invés de ganhar dinheiro, os 
imigrantes apenas contraem dívidas e são obrigados a  trabalhar para pagar tais dívidas. Podemos perceber 
que é um ciclo vicioso, onde o trabalhador irá fi car sempre contraindo dívidas para pagar o que deve, se a 
família do trabalhador vem junto, as dívidas são ainda maiores, e muitas vezes as mulheres grávidas e crianças 
também fazem parte do processo de confecção das roupas.

“Apuramos em São Paulo que empresários brasileiros, bolivianos e coreanos estão à frente das ofi cinas que 
exploram esses trabalhadores, no entanto, seriam os intermediários de grandes empresas que pagam R$ 0,20 
pela confecção de uma peça de roupa e vendem em grandes lojas de marcas por R$ 100 ou mais”
(PUTY, CLAUDIO 2013)

Os imigrantes são obrigados a trabalhar em lugares onde as estruturas são completamente instáveis, fi os 
soltos por todos os lugares, (lembrando que é comum crianças transitarem pelo local, fi lhos dos imigrantes 
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que são obrigados a ir junto) são obrigados a pagar até pelo banho que tomam, que não há possibilidade 
nem de água quente, houve casos em que os trabalhadores eram obrigados a pagarem até a conta de luz do 
local, (houve casos de locais onde os trabalhadores fi caram sem luz por dias) ou seja, atos abusivos com os 
trabalhadores que não tem direito a nenhum direito trabalhista, são aliciados pela sua falta de conhecimento e 
trafi cados à estes locais onde não podem fazer nada. (Ver imagens)

Constantes ameaças são feitas aos trabalhadores, pois em caso de vazamentos dessas informações as marcas 
irão ter seus nomes sujos e uma queda violenta nas vendas, o que irá afetar muitos interesses.
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CAPITULO II: IMPACTOS

2.1 – Impactos na sociedade brasileira

Um esquema de tamanha magnitude envolve a vida de milhares de brasileiros, começamos pela vinda de 
milhares de imigrantes para um país onde encontra difi culdade em tomar conta de seus próprios cidadãos, 
imigrantes ilegais que não entram nos dados do IBGE.

Conforme o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em 2013, São Paulo viviam 200 mil bolivianos, dos 
quais cerca de 50 mil trabalham em ofi cinas clandestinas. As fi scalizações realizadas na cidade têm constatado 
que a mão de obra fl agrada em condição análoga à escravidão é predominantemente boliviana.

“A Bolívia ainda é um dos países mais pobres da América do Sul e por isso eles deixam o país porque o 
sistema social não os contempla. Esses trabalhadores geralmente viviam no interior e são presas fáceis de 
aliciadores que prometem uma vida melhor no Brasil”
(PATUSSI,RENATO 2013)

A continuidade de uma situação como esta, só enriquece a pobreza intelectual, social e cultural dos países 
tanto de origem dos imigrantes como no Brasil, uma vez que alicia os cidadãos pela ingenuidade e falta de 
acesso à informações, cria um ciclo vicioso onde os fi lhos dos trabalhadores não terão escolha a não ser seguir 
os passos de seus precedentes, criando gerações de trabalhadores aliciados ao esquema, e como os países 
de origem, e regiões no Brasil são extremamente carentes, não se encontra difi culdade na implantação do 
esquema.

Especifi camente mencionando o Brasil, essa prática apenas contribui para a consolidação de uma cultura 
onde os trabalhadores, tanto rurais como urbanos, são submetidos a tal tipo de exploração sem proteção das 
leis trabalhistas (direito de todo cidadão trabalhador brasileiro).

“A escravidão contemporânea não é mais aquela traduzida pelo aprisionamento, mas por outras situações 
tendentes a reduzir o trabalhador a condições brutais, indignas, inseguras, humilhantes, retirando-lhe de sua 
condição humana”
(SANTINI, DANIEL 2014)

O esquema é sustentado pela sociedade consumista que encontramos hoje em dia, no processo industrial 
do vestuário e suas transformações, com o advento da Revolução Industrial, fez fi gurar uma nova maneira de 
produzir roupas em escala industrial. Nesse sentido, a América gerava em 1960 - 95% da produção. Atualmente 
países subdesenvolvidos produzem juntos cerca de 97% e são terceirizados. A partir dos anos 1960 as roupas 
eram costumeiramente escolhidas pelo conforto, numa perspectiva cultural. Atualmente é a moda que dita os 
padrões e tendências.

“Questões simples para conhecimento de moda superfi cial nos remetem a desigualdade social do sistema 
capitalista de um lado o poder e a riqueza as empresa americanas e do outro miséria e pobreza. A roupas 
defi nem quem somos? Quais são os interesses comerciais da indústria e sua publicidade predatória? 
Necessariamente a moda representa prestígio social para quem a está consumindo, objetivando produtos, 
demarcam lugares sociais.”
(ABILIO,PATRÍCIA 2015)

Situações como estas são degradantes e acontecem com muita frequência, há quem fale que se encontra 
uma questão cultural envolvida, onde se acredita que os latinos pela sua condição histórica, obtém qualidades 
artísticas melhores do que os europeus, olhando para as artes produzidas na América Latina e na Europa, 
podemos perceber que nas artes latinas encontramos uma habilidade mais avançada do que os europeus. Então, 
tal mão de obra seria perfeita para uma jornada avançada de trabalho onde confeccionaria peças para marcas 
de grife, onde a qualidade é bem exigida. Os trabalhadores deveriam estar ganhando proporcionalmente à sua 
excelência e rapidez na confecção das peças.

“Tudo que envolve a arte como a costura, faz com que os bolivianos consigam produzir muitas peças com 
qualidade e perfeição numa jornada ampla de trabalho”
(PATUSSI,RENATO 2013)

Tais práticas também infl uenciam na economia do país, pois as marcas estão praticando uma técnica 
ilegal, onde a competição não é justa, muitas marcas ganharam mercado desta forma, o que acaba com as 



122

condições de pessoas honestas fl uírem seu negócio, pagando impostos pelos trabalhadores e trazendo alguma 
contribuição a sociedade, todavia, quando a prática é descoberta, o nome da empresa fi ca associado a tal 
prática e teoricamente é de se esperar que a população não tenda a comprar mais roupas da marca. Aqui 
encontramos um ponto onde as aulas de governança corporativa podem nos ajudar, empresas que praticam 
governança corporativa têm mais transparência em suas atitudes, assim, podemos ter mais confi ança na missão 
da empresa, suas contribuições à sociedade aplicada, entre outras coisas.

2.2 – Estudo de caso: ZARA

Em 2011, a Zara foi pega num fl agrante de escravidão envolvendo 15 bolivianos e peruanos, libertados pelo 
governo federal em ofi cinas de costura na capital paulista. Após o escândalo, a empresa assinou um acordo com 
o Ministério Público do Trabalho (MPT) e com o MTE. Nele se comprometeu a realizar auditorias privadas 
em sua rede de fabricantes para resolver irregularidades trabalhistas impostas a brasileiros e, principalmente, a 
estrangeiros como bolivianos e peruanos, mas na avaliação do Ministério do Trabalho, a empresa descumpriu 
reiteradamente essas obrigações. A Zara não detectou ou corrigiu problemas graves que continuaram ocorrendo 
na sua rede, como trabalho infantil e jornadas excessivas, além disso, a empresa teria desviado a fi nalidade das 
auditorias internas, ao invés de aperfeiçoar as condições dos fornecedores, usou  delas para mapear e excluir 
as ofi cinas de costura que empregam imigrantes, independentemente de elas estarem ou não descumprindo a 
lei. A auditoria aponta que a multinacional usou o novo controle interno prioritariamente para a eliminação de 
riscos à sua imagem. (ver imagem)
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Tal prática teve como consequência o desemprego de diversos imigrantes que trabalhavam nas mencionadas 
confecções, a Zara afetou a sociedade brasileira de uma forma abusiva.

“A conduta da Zara é muito grave e demanda uma punição rigorosa”, afi rma Luiz Antônio de Medeiros, 
Superintendente Regional do Trabalho e Emprego em São Paulo. Para ele, as práticas corporativas da 
multinacional são contraditórias com as políticas sociais anunciadas pela empresa. Após o caso de trabalho 
escravo que atingiu a marca em 2011, a Zara Brasil – que pertence ao grupo espanhol Inditex, maior varejista 
global de moda em número de lojas – anunciou diversos investimentos para benefi ciar a comunidade de 
latino-americanos em São Paulo. Entre eles, a doação de R$ 6 milhões para a criação do Centro de Integração 
da Cidadania do Imigrante (CIC), um projeto do governo estadual para facilitar a regularização migratória de 
estrangeiros residentes no estado.”
(CAMPOS, ANDRÉ 2015)

Mesmo depois de todo o escândalo, a empresa não melhorou suas pendências, continuou praticando o que 
mencionou que não iria se repetir, continuando a afetar a vida dos trabalhadores honestos.

Foram auditados 67 de seus fornecedores diretos e subcontratados, e o resultado impressiona, a partir 
de julho de 2012, aproximadamente sete mil trabalhadores, segundo a fi scalização, foram prejudicados por 
algum tipo de irregularidade trabalhista que a empresa havia se comprometido a detectar e regularizar no 
acordo assinado com as autoridades brasileiras. O MTE avalia que as multas pelo descumprimento dessa 
prerrogativa podem chegar a R$ 25 milhões, cabendo ao Ministério Público do Trabalho acionar a empresa 
para o pagamento do valor. (Ver imagem)
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A seguir, será redigido o testemunho de um imigrante relatando as condições em que vivia.
“A gente começava a trabalhar às seis da manhã e ía até às nove da noite, às vezes meia noite. Mas a mulher 
que batia nosso ponto marcava sempre o horário das sete da manhã às seis da tarde.
O trabalho era cronometrado. Se não tirasse 30 peças em uma hora, ela descontava como hora incompleta. 
Depois tinha que trabalhar mais.
Tinha um gerente muito violento. Ele levava uma faca na cintura, gritava com a gente, mandava limpar o 
chão do banheiro. Ele bateu em um funcionário na nossa frente.
Tinha uma adolescente trabalhando lá e duas crianças, que fi cavam no meio das máquinas.
A dona fi cava com o nosso salário, ela mentia, dizia que o banco brasileiro cobra taxa de juros alta. A gente 
tinha acabado de chegar, confi amos nela.
Trabalhamos muito um ano inteiro, economizando, sem gastar nada que não fosse preciso. A dona guardava 
tudo. Depois ela disse que não podia devolver nosso dinheiro, que a gente procurasse a justiça. Até hoje não 
recebemos por parte desse ano de trabalho.
Depois que procuramos ajuda, começaram as ameaças. O gerente e seus parentes fi cavam espionando quando 
a gente ligava para o advogado.
Ficamos com medo e fugimos para outra cidade. Foi difícil porque não conhecemos ninguém. A gente vem 
para trabalhar e acaba assim.”
(DESCONHECIDO)

2.3 – Estudo de caso: M. OFFICER

A M5, empresa de Carlos Miele dono da marca M. Offi  cer, foi condenada judicialmente pela exploração 
de trabalho escravo. Em sua decisão, a juíza Sandra Miguel Abou Assali Bertelli, da 2ª Região do Tribunal 
Regional do Trabalho, considerou a empresa responsável pelas condições a que um grupo de trabalhadores 
resgatados estava submetido em ofi cina terceirizada. A Empório Uffi  zi, empresa que intermediou a contratação, 
também foi condenada por gerenciar o emprego de escravos na produção da marca. Ambas terão de pagar 
R$ 100 mil a um trabalhador resgatado a título de indenização por danos morais. A Justiça entendeu que, 
por se tratar de atividade-fi m, a terceirização foi ilícita. A Repórter Brasil entrou em contato com as duas 
empresas. A M5 nega a responsabilidade pela situação encontrada. A Uffi  zi não se posicionou até a publicação 
da reportagem pesquisada. Ambas ainda podem recorrer da decisão.

“Na sentença em que reconhece vínculo empregatício da M.Offi  cer com os costureiros resgatados, a juíza 
aponta que “pretendendo conferir ares de uma relação meramente comercial mantida entre empresas, a M5, 
em realidade, terceirizou a confecção das roupas que comercializa em suas lojas”. “O benefício auferido, com 
a terceirização de uma de suas atividades-fi m, no campo industrial, é inegável”, ressaltou. A decisão  destaca 
ainda que “as peças de roupa saem da ofi cina contratada, em média, por R$ 4,00 a R$ 6,00 a unidade, sendo 
este o valor pago aos trabalhadores, na modalidade de remuneração por produção”, e que “defi nitivamente, 
esse não é o preço fi nal de venda das roupas nas lojas da M. Offi  cer, porquanto as peças atingem, no mercado 
consumidor, valor correspondente a até 50 vezes o valor inicial”.
“A escravidão contemporânea não é mais aquela traduzida pelo aprisionamento, mas por outras situações 
tendentes a reduzir o trabalhador a condições brutais, indignas, inseguras, humilhantes, retirando-lhe de sua 
condição humana”
 (SANTINI, DANIEL 2014)

Tal qual as autoridades presentes na fi scalização, a Justiça entende que o costureiro proprietário da 
ofi cina “quarteirizada” foi vítima e não culpado pela situação encontrada, como pretendiam as empresas. Ao 
responsabilizar tanto a M.Offi  cer quanto a intermediária Uffi  zi pelo fl agrante de escravidão, a juíza destaca 
que ambas tinham poderes gerenciais sobre os trabalhadores, determinando o ritmo e modo de produção. “A 
extensão da responsabilidade a todos os envolvidos na cadeia produtiva implica impor limites à continuidade 
da repulsiva prática da exploração do trabalho escravo contemporâneo, de modo que a busca de maior 
lucratividade nas formas mais ‘sofi sticadas’ de fraude ceda passo ao temor da responsabilização pelo ilícito 
praticado”, escreveu.

A M.Offi  cer anunciou que irá recorrer da decisão. Em nota, os responsáveis pela marca afi rmam que “a M5 
irá tomar as medidas judiciais cabíveis para exercer seu direito de defesa e elucidar os fatos”. A empresa diz 
ainda que “ratifi ca seu posicionamento no sentido de que cumpre integralmente todas as obrigações trabalhistas 
que incidem sobre o exercício de suas atividades empresariais, nos exatos termos e em respeito à legislação em 
vigor, bem como de que não possui qualquer responsabilidade sobre os fatos ora noticiados, consoante será 
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oportunamente demonstrado perante o Poder Judiciário”.
A ação que resultou na condenação foi movida pela Defensoria Pública da União (DPU), acionada para 

garantir os direitos dos trabalhadores resgatados. De acordo com a defensora Fabiana Galera Severo, do 2º 
Ofício de Direitos Humanos, Tutela Coletiva e Migrações, antes de acionar a Justiça o órgão ainda tentou 
negociar um acordo para garantir o pagamento das verbas rescisórias. “Nós tentamos uma solução conciliatória 
até o último momento, mas a M5 não concordou. Ainda que com o acordo não houvesse o pagamento da 
indenização de R$ 100 mil, a situação de vulnerabilidade econômica e social era tão alta que  o trabalhador 
abriria mão para receber só as verbas rescisórias”, afi rma a defensora pública.

O Ministério Público do Trabalho ajuizou Ação Civil Pública cobrando a responsabilização da M5, empresa 
detentora da marca M. Offi  cer, pelo emprego sistemático de trabalho escravo em sua cadeia produtiva. Os 
procuradores Christiane Vieira Nogueira, Tatiana Leal Bivar Simonetti e Tiago Cavalcanti Muniz, que assinam 
a peça, pedem que a empresa seja condenada a pagar R$ 10 milhões, sendo R$ 7 milhões como danos morais 
coletivos por submeter pessoas a condições degradantes e jornadas exaustivas, e R$ 3 milhões pela prática do 
que classifi cam como dumping social, ou seja, a subtração constante de direitos trabalhistas como forma de 
se obter vantagens em relação a concorrentes. A ação pede que o valor total seja revertido para o “Fundo de 
Amparo ao Trabalhador ou seja convertido em bens ou serviços para reconstituição dos bens lesados”.

Para as ofi cinas intermediárias, a M. Offi  cer pagava, em média, R$ 4, valor que era então repassado com 
descontos às ofi cinas subcontratadas, que, por sua vez, reduziam ainda mais o pagamento aos costureiros. 
Como eram pagos por produção, os empregados acabavam cumprindo jornadas exaustivas. A ação destaca que 
o costureiro subcontratado “trabalha até o limite de suas forças, em jornadas subumanas, como se máquinas 
fossem” e que “os trabalhadores, embora jovens, relataram sentir dores nas costas, coluna, olhos e juntas”.

Trabalhadora trabalhava sentada em banco de madeira o dia inteiro. Foto por Daniel Santini.
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2.4 - Questão ética

Diversas questões são abordadas sobre a ética, será que essas empresas estão tomando as decisões corretas? 
Será que os fi ns justifi cam os meios?

Ao longo do trabalho foi abordado diversas situações onde os trabalhadores passam por situações 
extremamente análogas a escravidão. A escravidão é um mal histórico que nunca deveria ter acontecido, e as 
empresas hoje em dia praticando atividades com estas estão trazendo de volta tal moralidade.

Atitude como estas não devem ser apoiadas por diversos motivos, na pesquisa tivemos a oportunidade de 
aprender mais sobre esses motivos, porém este tópico se concentra apenas na questão ética.

Vale lembrar que ética varia de local, cultura e outros aspectos. No Brasil todo tais atitudes são consideradas 
antiéticas, por isso as empresas tentam mascarar o que acontece ou então falam que não tem conhecimento que 
o fato está ocorrendo.

“Em sua resposta ao escândalo de trabalho escravo de 2011, a Inditex combinou medidas ativas na esfera 
da RSC voluntária com o litígio reativo na esfera jurídica. Em outras palavras: ela assume voluntariamente 
a responsabilidade “moral”, mas resiste a assumir responsabilidade jurídica pelas condições de trabalho 
dentro de sua cadeia de suprimentos. Na verdade, essa combinação de estratégias revela uma incoerência: 
na esfera da RSC, a Inditex assegura a seus stakeholders que consegue controlar sua cadeia de suprimentos, 
enquanto se recusa, na esfera jurídica, a assumir a responsabilidade pelas condições nas ofi cinas de costura, 
argumentando que a subcontratação não foi autorizada, que a Zara Brasil não estava ciente dela e que as 
contratadas vinham enganando auditorias. Ou seja, conclui-se que a Zara Brasil não consegue controlar sua 
cadeia de suprimentos.”
(CAMPOS, ANDRÉ 2014)

Cabe aqui nos perguntar se as pessoas que praticam esse esquema não conseguem ter o mínimo de 
compaixão. Pois como vimos, os trabalhadores são obrigados a se manter nesse tipo de vida sem possibilidade 
nenhuma de contornar o problema.

A questão ética se da presente em todas as partes do processo, desde a “contratação”, as condições de 
trabalho e também depois que são descobertas, pois fogem do compromisso de honrar os trabalhadores com 
os direitos que teriam de ser garantidos a todos os trabalhadores do Brasil (CLT)

As empresas se escondem e tentam se livrar do problema da maneira que menos lhe custe capital, ignorando 
a condição social que envolve o esquema, acabando com a vida de milhares de pessoas que estão em busca de 
melhores condições de vida para si mesmas e suas famílias.

Vivendo em uma sociedade capitalista, o lucro é extremamente importante, porém, não devemos de usar de 
ações antiéticas para obter lucro, está pautado em lei os direitos de todos os cidadãos brasileiros.

CAPITULO III: FORMAS DE ERRADICAR A PRATICA

3.0 – Fiscalização Governamental

O governo exerce um papel fundamental na proteção dos imigrantes, uma vez em que se encontram em 
território brasileiro, é responsabilidade do governo garantir a segurança, estabilidade, todos os aspectos que 
envolvam a relação entre trabalhador e empresa.

Neste contexto, o governo tem um papel fundamental nas vidas destes trabalhadores, uma vez que seu 
papel é garantir os direitos adquiridos por lei aos funcionários e aos empregadores.

Medidas estão sendo tomadas para a neutralização da situação atual que é encontrada no país.
Segundo o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, o novo plano deve trazer avanços na integração dos 

países para o enfrentamento do tráfi co de pessoas: “quando se fala em combater um crime, é preciso haver 
trabalho de inteligência e investigação a partir de informações trocadas e de intercâmbio e interação policial”.

Cardozo disse que o tráfi co de pessoas não é um crime fácil de combater, e um dos motivos é o fato de 
as pessoas exploradas difi cilmente denunciarem. “O número de inquéritos abertos é muito pequeno diante 
daquilo que supomos que seja a realidade. Os números podem dar a impressão de que a incidência do crime é 
pequena. A parte subterrânea desse crime é percebida, mas não se consegue efetivamente mensurar”.

Uma em cada três vítimas de tráfi co de pessoas é criança, e duas delas são meninas. Do conjunto de vítimas 
desse tipo de crime, praticado em pelo menos 152 países de origem e 124 países de destino, 70% são mulheres. 
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Até o momento, foram identifi cados mais de 510 fl uxos de tráfi co ao redor do planeta, revela o Relatório 
Global 2014 sobre Tráfi co de Pessoas.

O tráfi co para trabalhos forçados, que abrange, entre outros, setores como o industrial, o de trabalho 
doméstico e a produção têxtil, tem “aumentado continuamente” nos últimos cinco anos. Nesse grupo, as 
mulheres correspondem a 35% das vítimas. Segundo o documento do Unodc, os motivos para o tráfi co de 
pessoas variam em função da região. Na Europa e na Ásia Central, a maioria das vítimas é trafi cada para 
exploração sexual, enquanto na Ásia Ocidental e no Pacifi co a motivação é a prestação de trabalho forçado. 
No caso das Américas, foram detectados casos de exploração sexual e de trabalho forçado em igual medida.

Podemos perceber que medidas são tomadas, porém, é muito difícil a total erradicação dos esquemas, uma 
vez que são diversos tipos de esquema sendo para diversos fi ns de exploração, o fato de que as vítimas se 
omitem a delatar o esquema na intenção de assegurar a própria segurança difi culta muito a ação do governo. 
Uma vez que não se tem informações de dentro do esquema, a sua erradicação se torna uma coisa difícil de ser 
realizada. As medidas estão surgindo efeito, porém, é muito difícil conseguir erradicar a prática por completo, 
como o esquema é muito grande e diversas pessoas o praticam, será muita fi scalização e muito dinheiro 
investido para a total erradicação do problema.

3.1 – Empresas com governança corporativa

A governança corporativa é um modo de evitar que tais situações venham a acontecer, pois a governança 
corporativa é uma forma de os consumidores e a sociedade em geral analisar o comportamento daquela 
empresa meio a sociedade.

Empresas que praticam governança corporativa tem uma tendência a ter mais aprovação da sociedade, pois 
são empresas com mais transparência em suas ações

“As boas práticas de governança corporativa têm a fi nalidade de aumentar o valor da sociedade, facilitar seu 
acesso ao capital e contribuir para a sua perenidade”.
(FERNANDES, THIAGO 2009)

Além de ter benefícios para a empresa, a governança corporativa também tem benefícios a sociedade. A 
governança corporativa engloba três níveis de qualidade, sendo respectivamente: Nível 1, Nível 2 e Novo 
Mercado.

A seguir será apresentado cada nível de acordo com as especifi cações da  BM&F Bovespa:
Nível 1:

“As empresas listadas no segmento Nível 1 devem adotar práticas que favoreçam a transparência e o acesso 
às informações pelos investidores.
Para isso, divulgam informações adicionais às exigidas em lei, como por exemplo, um calendário anual de 
eventos corporativos.
O free fl oat mínimo de 25% deve ser mantido nesse segmento, ou seja, a empresa se compromete a manter 
no mínimo 25% das ações em circulação no mercado.”
(Bovespa)

Nível 2:
“O segmento de listagem Nível 2 é similar ao Novo Mercado, porém com algumas exceções. As empresas 
listadas têm o direito de manter ações preferenciais (PN). No caso de venda de controle da empresa, é 
assegurado aos detentores de ações ordinárias e preferenciais o mesmo tratamento concedido ao acionista 
controlador, prevendo, portanto, o direito de tag along de 100% do preço pago pelas ações ordinárias do 
acionista controlador. As ações preferenciais ainda dão o direito de voto aos acionistas em situações críticas, 
como a aprovação de fusões e incorporações da empresa e contratos entre o acionista controlador e a empresa, 
sempre que essas decisões estiverem sujeitas à aprovação na assembleia de acionistas..”
(BOVESPA)

Novo Mercado:
“Lançado no ano 2000, o Novo Mercado estabeleceu desde sua criação um padrão de governança corporativa 
altamente diferenciado. A partir da primeira listagem, em 2002, ele se tornou o padrão de transparência e 
governança exigido pelos investidores para as novas aberturas de capital e é recomendado para empresas 
que pretendem fazer ofertas grandes e direcionadas a qualquer tipo de investidor (investidores institucionais, 
pessoas físicas, estrangeiros etc.) Na última década, o Novo Mercado fi rmou-se como uma seção destinada à 
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negociação de ações de empresas que adotam, voluntariamente, práticas de governança corporativa adicionais 
às que são exigidas pela legislação brasileira. A listagem nesse segmento especial implica na adoção de um 
conjunto de regras societárias que ampliam os direitos dos acionistas, além da adoção de uma política de 
divulgação de informações mais transparente e abrangente.
O Novo Mercado conduz as empresas ao mais elevado padrão de governança corporativa. As empresas 
listadas nesse segmento podem emitir apenas ações com direito de voto, as chamadas ações ordinárias (ON).
Conheça algumas regras do Novo Mercado relacionadas à estrutura de governança e direitos dos acionistas:
• O capital deve ser composto exclusivamente por ações ordinárias com direito a voto;
• No caso de venda do controle, todos os acionistas têm direito a vender suas ações pelo mesmo preço 
(tag along de 100%);
• Em caso de deslistagem ou cancelamento do contrato com a BM&FBOVESPA, a empresa deverá fazer 
oferta pública de aquisição, para recomprar as ações de todos os acionistas pelo valor econômico, no mínimo;
• O conselho de administração deve ser composto por pelo menos cinco membros, sendo 20% dos 
conselheiros independentes, com mandato máximo de dois anos;
• A empresa também se compromete a manter, no mínimo, 25% das ações em circulação (free fl oat);
• Divulgação de dados fi nanceiros mais completos, incluindo relatórios trimestrais com demonstração de 
fl uxo de caixa e relatórios consolidados revisados por um auditor independente;
• A empresa deve disponibilizar relatórios fi nanceiros anuais em um padrão internacionalmente aceito;
• Necessária divulgação mensal das negociações com valores mobiliários da empresa pelos diretores, 
executivos e acionistas controladores.”
(BOVESPA)

3.2 – Conscientização da sociedade sobre o assunto

Uma vez que a sociedade tenha conhecimentos sobre o assunto, pode ajudar nas denúncias, e de outras 
formas como por exemplo dando suporte aos imigrantes que estão nas fábricas.

Quando a sociedade por um todo tiver consciência da prática fi cará muito mais fácil de se erradicar. O 
governo por si só não está nos locais todos os dias e nem consegue estar, cabe então, ao cidadão na ajuda da 
fi scalização que pode ser feito por meio de denúncias anônimas onde ajuda a fi scalização destes locais.

A grande barreira para a ajuda da sociedade é a constante ameaça dos donos das fabricas, uma vez que se 
tem poder nas mãos, ameaçar pessoas que não tem acesso a informação se torna uma tarefa simples.

A solução para a barreira é o maior suporte do governo a essas pessoas que tem o interesse de realizar as 
denúncias, ajudando a todos. 

CONCLUSÃO

Portanto, podemos concluir que o tema abordado da pesquisa é um tema pertinente a sociedade brasileira, 
uma vez que afeta a vida de milhares de pessoas, tanto o Brasil quanto os países de origem dos imigrantes são 
afetados. Suas condições de trabalho são   extremamente precárias e análogas à escravidão.

No trabalho foi mostrado formas de se erradicar este problema, sendo elas politicamente ou socialmente. 
Logo, a situação se encontra acontecendo diariamente e não há nada que podemos fazer.

Gerações serão afetadas se a prática não for erradicada, gerando um ciclo vicioso de impacto social 
extremamente signifi cante nos locais afetados, em busca de lucro e competitividade no mercado.

Vale lembrar que essa situação se encontra não apenas na indústria têxtil e não apenas no Brasil, o que afeta 
a sociedade de diversos  países podendo eles serem desenvolvidos ou não.

A solução talvez, esteja na conscientização das pessoas que praticam esse esquema, que se aproveitam 
de pessoas sem acesso a informação para a implantação de um esquema multimilionário acabando com a 
qualidade de vida destas pessoas.
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INTRODUÇÃO

A História da energia começa nos primórdios da era pré-histórica quando os homens das cavernas 
descobriram algumas utilidades do fogo como a alimentação e proteção. No inicio quando um raio (descarga 
atmosférica) incendiava a vegetação, eles pegavam as madeiras em chamas e as carregavam em suas andanças, 
mantendo-as acesas o tempo todo, pois ainda não sabiam, ainda como fazer o fogo. A partir do domínio da 
técnica do fogo, o homem da caverna melhorou sua alimentação, aperfeiçoou a iluminação e segurança; 
também inventou a roda e outros mecanismos que multiplicaram sua força física e facilitaram o transporte. 
Descobriu a força das águas, dos ventos e domesticou a forca de cavalos e bois para o trabalho.

Durante o início do século VI, um dos principais estudiosos da época, o fi lósofo Thales de Mileto descobriu 
uma resina vegetal fóssil petrifi cada chamada âmbar (elektron em grego), esfregou-a com pele e lã de 
animais e pôde então observar seu poder de atrair objetos leve como palhas, fragmentos de madeira e penas. 
Tal observação iniciou o estudo de uma nova ciência derivada dessa atração. Os estudos de Thales foram 
continuados por diversas personalidades, como o importante físico e médico da rainha da Inglaterra Willian 
Gilbert, que, em 1600, denominou o evento de atração dos corpos de eletricidade; também foi ele quem 
descobriu quem descobriu que outros objetos, ao serem atritados com o âmbar também se eletrizam, e por isso 
chamou tais objetos de elétricos.

Em 1730, o físico inglês Stephen Gray identifi cou que, além da eletrização por atrito, também era possível 
eletrizar corpos por contato (encostando um corpo eletrizado num corpo neutro). Através de tais observações, 
ele chegou ao conceito de existência de materiais que conduzem a eletricidade com maior e menor efi cácia, 
e os dominou como condutores e isolantes elétricos. Com isso, Gray enxergou a possibilidade de canalizar a 
eletricidade e leva-la de um corpo a outro. 

Durante o século XVIII, a invenção da máquina a vapor foi marcada por uma nova era proveniente da 
utilização da energia pelo homem:  a era da Revolução Industrial na Europa, marcando defi nitivamente o uso 
e a importância da energia para os tempos modernos que se iniciavam. Na metade do século XIX inicia-se a 
utilização das novas fontes de energia e o aprofundamento do entendimento sobre a natureza da eletricidade, 
quando a ideia do átomo como elemento constituinte da matéria foi aceita, e com ela, a convicção de que a 
eletricidade é uma propriedade de partículas elementares que compõem o átomo (elétrons, prótons e nêutrons). 
Nesse período, os combustíveis fosseis (carvão mineral, petróleo e gás natural) também evoluíram bastante. 
Até hoje representam a mais importante fonte de energia, inclusive gerando tecnologias mais avançadas. Mais 
foi apenas há pouco mais de 100 anos que surgiu a energia elétrica, símbolo da Era da Informação. Através 
dela, outras formas de energia puderam se transformar com efi ciência, como: calor, iluminação e energia 
mecânica.

No século XX, foi descoberta outra fonte de energia: a energia nuclear, ainda muito questionada pela 
sociedade. Além disso, está em desenvolvimento, entre outras, a conversão de energia solar diretamente em 
energia elétrica, a utilização do hidrogênio como fonte de energia, as smart grids, a geração de energia a partir 
do vento (energia eólica), entre outras. No Brasil, a produção de energia elétrica passa por um período de 
avanços referentes ao seu futuro.

No entanto, um dos processos mais importantes referente a eletricidade no mundo atual é o envolvimento 
da geração, armazenamento e distribuição de energia elétrica em todos os setores que envolvem esse ciclo. A 
tecnologia da informação vem sendo caracterizada como o fator chave no que diz respeito a efi ciência por trás 
do ciclo da energia elétrica. Diversas empresas e empreendedores buscam uma melhor forma de lidar com o 
uso cada vez mais efi ciente da energia elétrica atualmente.

O foco principal deste texto é destacar a importância das premissas que envolvem todo o ciclo da energia 
elétrica, desde sua geração até sua distribuição, destacando as smart grids e o armazenamento de eletricidade 
com o objetivo em transparecer, de forma geral, os melhores métodos voltados a melhoria do aproveitamento 
de energia elétrica no século XXI.
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CAPÍTULO I: A ENERGIA ELÉTRICA

1.1 Como ela é gerada, suas principais fontes.

Atualmente as principais fontes de energia elétrica são denominadas como:
Energia Termoelétrica (Combustíveis Fósseis); Hidrelétrica; Nuclear; Eólica e Solar.

World eletricity production from all energy sources, 2014 (Fonte: The shift project data portal)

Geração de energia elétrica por tipo de combustível. (Fonte: IEA, 2008)

A principal e maior fonte de geração de energia elétrica do mundo é proveniente do carvão mineral; 
aproximadamente 40% de toda eletricidade do mundo depende do carvão. Cerca de 40% do carvão produzido 
no mundo, abastece as usinas termoelétricas, onde é queimada para gerar energia elétrica. O carvão mineral 
é uma rocha sedimentar de origem fóssil. Ele é encontrado em jazidas localizadas no subsolo terrestre e 
extraído pelo sistema de mineração. O carvão, ao ser queimado, libera altas quantidades de energia, por isso 
é ainda muito usado em usinas termoelétricas e industrias de siderurgia. O carvão mineral é composto por: 
carbono (grande parte), oxigênio, hidrogênio, enxofre e cinzas, o que o torna o combustível fóssil, a fonte de 
energia elétrica mais poluente e que que consequentemente é responsável pelo maior numero de mortes no 
mundo. Suas principais vantagens são: O baixo custo e sua grande disponibilidade; ao mesmo tempo suas 
desvantagens são: O elevado grau de poluição, fonte fi nita de energia.
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A Hidrelétrica, considerada a segunda maior fonte de energia elétrica do mundo é caracterizada por obter 
energia elétrica através do aproveitamento do potencial hidráulico de um rio. Para que esse processo seja 
realizado é necessária a construção de usinas em rios que possuam elevado volume de agua e que apresentem 
desníveis em seu curso. A força de agua em movimento é conhecida como energia potencial, essa água 
passa por tubulações da usina com muita forca e velocidade, realizando a movimentação das turbinas. Nesse 
processo, ocorre a transformação de energia potencial (energia da água) em energia mecânica (movimento das 
turbinas). As turbinas em movimento estão conectadas a um gerado, que é responsável pela transformação da 
energia mecânica em energia elétrica.

Suas principais vantagens são a alta efi ciência energética, em torno de 95%, é considerada uma fonte 
de energia renovável e não emite poluentes. Porém, a energia hidrelétrica não esta isenta de impactos 
ambientes e sociais. A inundação de áreas para a construção de barragens gera problemas de realocação das 
populações, comunidades e pequenos agricultores, principalmente no Brasil, onde há um grande número de 
pequenas comunidades, como os indígenas, e é aonde uma grande parte população depende da agricultura. O 
investimento inicial e os custos de manutenção são elevados, o que também, se torna uma desvantagem. Vale 
a pena ressaltar que a energia Hidrelétrica é a principal fonte de energia no Brasil, onde está localizada a maior 
Usina hidrelétrica do mundo, a usina de Itaipu.

Entre muitas críticas e apoio, a energia nuclear vem sido destacada nos últimos anos como uma possível 
fonte de energia limpa e renovável. Ela possui uma incrível e ao mesmo tempo desastrosa trajetória ao longo 
dos últimos 50 anos. Tudo deu-se início quando um dos principais pioneiros da energia nuclear mundial, o 
almirante Rickover, da marinha dos EUA, foi responsável por desenvolver uma planta nuclear geradora de 
energia elétrica em 1946; sua ambição o levou a desenvolver reatores nucleares para os submarinos americanos 
no começo da década de 50.

O Reator nuclear de água leve que era bem mais simples comparado ao reator de reprodução (EBR-1) que 
reproduz plutônio e pode recicla-lo repetidamente, foi escolhido pelo almirante Rickover como o principal 
reator nuclear para submarinos, que infelizmente produzia muito mais resíduos se comparada ao EBR-1 e 
acabou se tornando o principal reator comercial da época, já que existiam apenas essas duas opções. Após 
várias descobertas e o aperfeiçoamento de reatores nucleares, o almirante Rickover falava sobre a energia 
nuclear para iluminar cidades, não só submarinos. O que se deu inicio à várias pesquisas e experimentos de 
reatores nucleares por parte de pioneiros na engenheira nuclear como Len Koch e Charles Till. 

Atualmente, os reatores nucleares já são mais tecnológicos e efi cientes, e alguns países como a França e 
Japão abastecem a grande parte de suas populações com energia elétrica gerada a partir da nuclear.

A energia nuclear é uma fonte de energia limpa e renovável e que é bastante duradoura se relacionada 
aos reatores e um de seus  principais combustíveis que é o urânio; é considera uma energia muito efi ciente, 
segura,  com elevada taxa de produção e que não depende dos fatores climáticos como o sol e o vento para ser 
gerada; é vista por muitos cientistas, pesquisadores e executivos como a energia do futuro,  porém ela possui 
diversas desvantagens como o elevado custo de investimento inicial, a questionável quantidade de resíduos, 
visão negativa da sociedade por conta dos desastres das usinas nucleares como Chernobyl, Three Miles Island 
e Fukushima, o confl ito de interesses políticos e o foco na produção de bombas atômicas.

A energia Eólica é a transformação da energia do vento em energia elétrica; é uma forma de obtenção de 
energia de fonte totalmente renovável e limpa, não produz qualquer tipo de poluente. Sendo por isso, uma das 
principais apostas no campo das fontes renováveis de energia. Sua exploração comercial teve inicio há mais 
ou menos na década de 70 quando ocorreu a crise do petróleo e os países europeus começaram a investir em 
outras formas de energia. No Brasil, o custo da geração de energia através dos ventos é de cerca de US$70 a 
US$80 por MWh, o que a torna competitiva com a energia nuclear e termoelétrica. A energia eólica representa 
apenas 2% de toda a geração de energia elétrica mundial. Suas desvantagens são: a poluição sonora e visual, 
a dependência pelo fator climático vento, o alto custo inicial e de manutenção e a dependência do gás natural 
como energia de apoio, o que não a torna uma fonte de energia 100% limpa.

A energia Solar é um termo que se refere à energia proveniente da luz e do calor do Sol. É utilizada por 
meio de diferentes tecnologias que estão, atualmente em constante evolução, como o aquecimento solar, a 
energia solar fotovoltaica, a energia heliotérmica, a arquitetura solar e a fotossíntese artifi cial. Sua principal 
tecnologia é a dos painéis fotovoltaicos. Na geração fotovoltaica, a energia luminosa é convertida diretamente 
em energia elétrica. Nas usinas heliotermicas, a produção de eletricidade acontece em dois passos: primeiro, 
os raios solares concentrados aquecem um receptor e, depois, este calor (350ºC -1000ºC) é usado para iniciar 
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o processo convencional da geração de energia elétrica por meio da movimentação de uma turbina. No 
aquecimento solar, a luz do Sol é utilizada para aquecer a água de casas e prédios, o objetivo aqui não é a 
geração de energia elétrica.

Descoberta ainda no século XIX pelo físico francês Edmund Bequerel, quando experimentava o efeito 
fotovoltaico com dois eletrodos metálicos numa solução condutora, percebendo o aumento na geração de 
energia elétrica com a luz, a tecnologia fotovoltaica passou por vários estágios ate chegar ao uso em grande 
escala do silício. Atualmente os investimentos em energia solar vem crescendo constantemente. Os emirados 
árabes, por exemplo, já abriram ofi cialmente sua primeira grande energia nuclear, a Shams 1 que é um dos 
maiores projetos de energia solar do mundo e é, sem dúvida a maior usina solar em uma região dependente 
de combustível fóssil que esta muita atrás de grande parte da Europa, das Américas e da Ásia, em relação á 
energia renovável.

A energia Solar apresenta algumas vantagens se comparadas com as demais, como a isenção de poluição 
durante seu uso, o baixo de manutenção e sua excelente efi ciência em lugares remotos e tropicais como o 
Brasil, por exemplo.

Suas desvantagens são contraditórias com algumas de suas suas vantagens pelo fato de as formas de 
armazenamento da energia serem pouco efi cientes quando comparadas, por exemplo, aos combustíveis fósseis 
e a energia hidroelétrica. Os painéis solares possuem um rendimento de apenas 25%, apesar deste valor ter 
vindo a aumentar ao longo dos anos; em locais em latitudes médias e altas (Ex: Finlândia, Islândia, Nova 
Zelândia e Sul da Argentina e Chile) sofrem quedas bruscas de produção durante os meses de inverno devido 
á menor disponibilidade diária de energia solar. Locais com frequente cobertura de nuvens (Ex: Londres), 
tendem a ter variações diárias de produção de acordo com o grau de nebulosidade.

Vale a pena ressaltar que, atualmente a produção de energia solar (painéis solares) é ainda mais perigosa 
que a produção de energia nuclear.

1.2 Armazenamento e Distribuição.

Nós próximos anos, com o aumento da participação de determinadas fontes renováveis no suprimento 
de energia elétrica, espera-se um aumento da demanda por sistemas de armazenamento de energia para 
viabilizar a integração de tais fontes aos sistemas de distribuição atuais. Além disso, a distribuição de energia 
elétrica possui um papel importante no que diz respeito a efi ciência de todo o sistema por trás da eletricidade, 
desde a sua geração até o seu uso no dia-a-dia. No Brasil, cerca de 15% de toda a energia elétrica gerada é 
desperdiçada por conta da inefi ciência dos sistemas de armazenamento e distribuição da mesma, a tecnologia 
está completamente envolvida entre todos os processos referentes a eletricidade. Devido a esse fato...

Atualmente, são conhecidas diversas formas de armazenamento de energia que diferem em termos de 
desempenho, custo e maturidade tecnológica. Entre as tecnologias mais maduras estão: o bombeamento 
de água para reservatórios e posterior geração hidroelétrica; sistemas de ar comprimido; “rodas inerciais” 
(fl ywheels); baterias e tanques de armazenamento de calor (sal em estado líquido – aquecido.

O bombeamento de agua para reservatórios e posterior geração hidroelétrica se baseia no transporte de 
agua entre reservatórios em diferentes cotas de implantação por meio de bombas de recalque que consomem 
energia elétrica. Assim, a energia elétrica (menos as perdas das bombas) é transformada em energia potencial 
para posterior geração hidroelétrica a fi m de atender demandas em épocas especifi cas ou para regular o preço 
de comercialização da energia. No mundo, há mais de 270 estacoes deste tipo em operação, que juntas são 
capazes de prover 120 GW de eletricidade. Dado que o sistema opera em módulos, consegue gerar energia de 
maneira estável por um longo período de tempo e de forma compatível com a variação sazonal de demanda. 
Em contrapartida, é um sistema com resposta lenta aos picos de demanda que acontecem em períodos menores 
do que 15 minutos. Contudo, nos últimos anos, com a introdução das bombas com variadores de frequência foi 
possível aumentar a velocidade de resposta e a fl exibilidade do sistema frente às oscilações de demanda de curta 
duração. Porém existem dos condicionantes importantes para a adoção deste tipo de sistema: a dependência de 
características de relevo para a implementação e os impactos ambientais de se criar reservatórios.

O Sistema de ar comprimido representa uma baixa participação na matriz de armazenamento de energia no 
mundo. De toda a capacidade de armazenamento instalada, este sistema representa apenas 0,3%, seu conceito 
se baseia na coleta de ar e seu armazenamento comprimido em cavidades geológicas de grandes proporções. 
Para produção de eletricidade, o ar comprimido até então armazenado, é liberado passando por turbinas 
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geradoras de energia. Atualmente há dois sistemas operando comercialmente no mundo: Sistema de 290 MW 
(Huntorf – Alemanha) e Sistema de 110 MW (McIntosh – Alabama – EUA). Os dois sistemas armazenam o ar 
comprimido em “cavernas” escavadas. No entanto, o sistema de ar comprimido quando comparado as outras 
formas de armazenamento de energia, apresenta uma menor efi ciência.

O Sistema de armazenamento por rodas inerciais armazena a energia cinética pelo movimento de um 
rotor, instalado em uma câmara de vácuo. A energia cinética armazenada pelo rotor em movimento, diminui 
(é consumida) ao fazer funcionar uma unidade geradora de energia; contrariamente, a quantidade de energia 
armazenada aumento quando um motor (que consome energia) acelera o rotor.

As rodas inercias atualmente são uma opção custosa de armazenamento, sendo implantadas em situações 
com variação de demanda de curta duração e com necessidade de resposta em frações de segundo.

Sistemas de armazenamento de energia com baterias eletroquímicas recarregáveis consomem energia 
elétrica na transformação de elementos químicos em compostos com potencia de liberar energia ao reagir 
quimicamente. São considerados sistemas versáteis, porém seus elevados custos e os desafi os técnicos 
associados à sua utilização, tem limitado a sua aplicação. Atualmente apenas 0,2% de toda a capacidade de 
armazenamento de energia no mundo adota o conceito de baterias.

Tanques de armazenamento de calor (sal em estado líquido – aquecido) é associado normalmente ao uso 
de painéis de concentração de radiação solar (CSP – Concentrating Solar Power). Após ser aquecido pela 
radiação solar, o sal derretido é armazenado em tanques isolados termicamente e posteriormente é utilizado 
para gerar energia elétrica em turbinas à vapor. Este conceito é aplicado em cerca de 2,4% dos projetos de 
armazenamento dos EUA, com um custo de implantação bastante competitivo.

Outra tecnologia emergente é a conversão de eletricidade em energia térmica através de ciclos de 
bombas de calor. A energia térmica armazenada é posteriormente convertida em eletricidade. O processo de 
armazenamento e reconversão da energia alcança normalmente uma efi ciência de 65% a 70%, e em alguns 
casos excepcionais, cerca de 80%, com custos equivalentes aos do sistema de bombeamento de agua para 
reservatórios em cotas mais elevadas.

O Sistema de distribuição de energia é aquele que se confunde com a própria topografi a das cidades, 
ramifi cando ao longo de ruas e avenidas para conectar fi sicamente o sistema de transmissão, ou mesmo 
unidades geradoras de médio e pequeno porte, aos consumidores fi nais de energia elétrica. A energia distribuída, 
portanto, é a energia efetivamente entregue aos consumidores conectados à rede elétrica de uma determinada 
empresa de distribuição, podendo ser rede de tipo aérea (suportada por postes) ou de tipo subterrânea. Do total 
da energia distribuída no Brasil, dentre as Distribuidoras associadas à Abradee, o setor privado é responsável 
pela distribuição de, aproximadamente, 60% de energia, enquanto as empresas publicas se responsabilizam 
por, aproximadamente, 40%.

Entretanto, sobre uma diferente perspectiva, o Brasil está vivendo algumas mudanças no setor publico e 
privado, principalmente nas empresas de energia  como a CPFL; recentemente a estatal chinesa State Grid 
comprou cerca de 30% de participações da CPFL e, além disso, a China pretende investir alto no setor elétrico 
nos próximos anos, por conta disso o futuro energético brasileiro ainda é incerto, mas devido a essas aquisições, 
as atenções voltadas ao armazenamento, distribuição e controle de energia elétrica tornar-se-ão um importante 
assunto em evidência no âmbito do debate nacional e internacional.

Entre as tecnologias promissoras, em estagio avançado de pesquisas, estão: 
Capacitores eletroquímicos e campos magnéticos gerados em supercondutores.

1.3 O envolvimento da tecnologia da informação.

Em um futuro incerto e preocupante quando o principal assunto diz respeito as mudanças climáticas, as 
possíveis catástrofes e o quão impactante isso será no cotidiano das pessoas; organizações e governos de todas 
as nações tendem a voltar suas atenções para métodos inovadores e o desenvolvimento de novas ideias visando 
a melhoria da efi cácia e efi ciência da distribuição de energia elétrica e a busca por novas fontes. A tecnologia 
da informação possui um papel muito importante para o desenvolvimento dessas novas ideias. Atualmente as 
chamadas smart grids possuem um alto grau de prosperidade no cotidiano das pessoas; as smart grids são redes 
inteligentes de transmissão e distribuição de energia com base na comunicação interativa entre todas as partes 
da cadeia de conversão de energia. As smart grids conectam unidades descentralizadas de geração grandes 
e pequenas com os consumidores para formar uma estrutura ampla. Elas controlam a geração de energia e 
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evitam sobrecarga da rede, já que durante todo o tempo apenas é gerada tanta energia quanto o necessário. Um 
dos principais componentes das smart grids é o medidor inteligente. A medição inteligente ajuda a coordenar 
a geração de energia e o consumo de energia de modo mais efi ciente, especialmente se a proporção de fontes 
de energia renovável continuar a crescer no futuro. Tudo isso é realizado graças a aplicação de tecnologia de 
informação para o sistema elétrico de potencia (SEP), integrada aos sistemas de comunicação e infraestrutura 
de rede automatizada, ou seja, o futuro da energia elétrica assim como qualquer método de produção de uma 
empresa, está totalmente relacionado com as inovações tecnológicas e o desenvolvimento de novos softwares 
que integram todo o sistema de distribuição e captação de energia, neste caso.

Smart Grid (Fonte: Siemens)

No Brasil, as usinas hidrelétricas são as principais responsáveis por produção de energia através de fontes 
renováveis, porém, caso uma seca prolongada afete o território brasileiro, as usinas irão produzir bem menos 
do que elas estão acostumadas a produzir em um período favorável, neste caso, as soluções de smart grids são 
necessárias para evitar situações como essas no futuro. Por outro lado, o futuro transcendente das smart grids 
está direcionado ao todo o sistema de distribuição e controle de energia elétrica, desde sua captação até a sua 
distribuição para uma residência, por exemplo, e devido a esse fato, é que as smart grids possuem um potencial 
enorme de crescimento e investimento ao longo dos anos, visando uma maior efi ciência na distribuição de 
energia e consequentemente uma amenização das emissões de CO2 no curto e longo prazo.

CAPÍTULO II: AS SMART GRIDS E A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

2.1 Como ela é usada; suas consequências

A Smart Grid é a integração bidirecional entre varias fontes de produção energética gerenciadas através 
de uma rede de internet, onde centrais de monitoramento terão acesso em tempo real aos problemas que 
por ventura podem ocorrer entre os canais de distribuição. Assim, vindo a ocorrer um problema, é possível 
controla-lo remotamente, apenas isolando o ponto exato onde ocorreu o mesmo. Com essa tecnologia, o 
sistema elétrico terá maior capacidade para reagir a eventos inesperados, isolando os elementos problemáticos, 
enquanto o resto do sistema é restaurado para operar normalmente. Essas ações de auto recuperação resultam 
na redução da interrupção do serviço aos consumidores e auxiliam os prestadores de serviço a gerenciarem 
suas infraestruturas e seus usuários efi cientemente.
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A efi ciência gerada por uma rede inteligente vai muito além do que temos hoje com a distribuição 
tradicional, relatórios preciso de consumo e horários de maior pico, por exemplo; outro critério a ser avaliado 
visando o consumidor fi nal, é que o mesmo só terá acesso e controle aos gastos envolvendo a energia elétrica 
de sua residência apenas no fi nal ou começo do mês, quando o pagamento as empresas de energia devem ser 
efetuadas. Com a smart grid, é possível identifi car e entender o quanto cada consumidor está consumindo de 
energia elétrica a cada instante, e com isso, é possível descobrir quando existir algum consumido com ligação 
elétrica ilegal. Para que esse processo seja possível, a interação inteligente entre o usuário, rede, distribuidoras 
e geradoras necessita da substituição dos medidores eletromecânicos por medidores elétricos inteligentes, para 
que se possa obter os resultados esperados de forma mais precisa, buscando um maior nível de efi ciência e 
obviamente, a redução de custos e desperdícios de todos os canais de distribuição.

O Brasil possui cerca de 200 projetos de Smart Grid, com investimentos aproximados de R$1,6 bilhão 
em pesquisa e desenvolvimento (P&D), envolvendo 450 instituições, deste total, 126 centros de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação no Brasil estão relacionados ao fornecimento de energia de acordo com dados 
apresentados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI,2015). Esse projetos estão dissolvidos 
em 10 matemáticas relacionadas as REIS: (1) Automação da distribuição, incluindo sistemas de supervisão 
das redes de distribuição de energia elétrica; (2) Tecnologias da Informação para Rede Elétrica Inteligente, 
incluindo sistemas de BackOffi  ce; (3) telecomunicações para Rede Elétrica Inteligente; (4) Sistemas de 
medição inteligente de energia elétrica, incluindo novos modelos e teste de novas funcionalidades de medidores 
eletrônicos de energia elétrica, entre outras seis temáticas, segundo o CGEE (Centro de Gestão e Estudos 
Estratégicos, 2012)

2.2 O desperdício de energia elétrica no Brasil.

Nas industrias, em geral, os pontos principais de desperdício de energia são os motores elétricos, a 
iluminação e os sistemas de geração de calor ou resfriamento. Estes estão interligados aos métodos de operação, 
normalização de processos, treinamento e qualifi cação de colaboradores; nas residências, o desperdício 
de energia não é muito diferente do das industrias, porém de alguns anos para cá o uso dos medidores 
eletromecânicos nas residências vêm ajudando bastantes os consumidores fi nais a terem um maior controle 
sobre os gastos referentes ao consumo de energia elétrica. No entanto, o grande problema do desperdício de 
energia está ligado aos canais de distribuição e o controle de como e quando a eletricidade está sendo gerada, 
distribuída e armazenada, o que implica o desenvolvimento das smart grids para literalmente solucionar esses 
“gargalos” em todo o sistema elétrico nacional.

A Associação Brasileira de Empresas de Conservação de Energia (Abesco), realizou em 2014, um 
levantamento referente ao consumo e desperdício de energia elétrica no Brasil; nesse levantamento a Abesco 
citou que em 2014, cerca de 50 mil gigawatts/hora por ano deixam de ser consumidos e representariam R$12,6 
bilhões a menos na conta de luz de todos os consumidores brasileiros. Essa energia desperdiçada representa 
o consumo dos Estados de Pernambuco e Rio de Janeiro durante um ano”, afi rma o presidente da Abesco, 
Rodrigo Aguiar.
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No Brasil, há um potencia para economizar 10% de todo o consumo de energia. Por tipo de cliente, o 
maior potencial de redução (efi ciência energética) está na residência dos brasileiros. A Abesco estima que 
pode ocorrer uma redução de 15% nas casas. Esse percentual é maior do que o dos consumidores industrial, 
comercial e outros que poderiam economizar, em média 6,20%; 11% e 10%, respectivamente.

Levantamento Abesco - Desperdício de Energia Elétrica no Brasil em 2014

Em 2015, um levantamento também foi feito pela Schneider Electric no Brasil, com 236 profi ssionais 
de diversos setores da economia apontou que 90% entende o que é efi ciência energética. Contudo, apenas 
37% das respostas colhidas indicam que as empresas realmente adotam programas estruturados para ações 
contra o desperdício de energia. Esse conjunto de respostas, disse o gerente Nacional de Vendas em Energia e 
Sustentabilidade da multinacional francesa, João Carlos Salgueiro, mostra que o conhecimento está confi nado 
em aéreas técnicas e que os benefícios da efi ciência energética não chegam à organização.

Foto Reprodução - Google

“Mesmo com o atual cenário energético brasileiro, continuamos sendo imediatistas. Quando perguntamos 
qual seria a prioridade das empresas em termos de combate ao desperdício, a agua aparece em primeiro lugar, 
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energia vem depois”, afi rma Salgueiro, em 8 de abril de 2015, durante apresentação.
Portanto, o cenário energético brasileiro apresenta diversas desvantagens por ser um mercado imediatista 

no que diz respeito ao futuro energético nacional, o que é demonstrado nos dados referentes a efi ciência do 
mesmo, pela Schneider e pela Abesco. 

2.3 Benefícios e desvantagens.

Para as empresas de energia, os principais benefícios estão presentes nos números de informações que 
se fazem disponíveis com o aumento do nível de automação da rede. Dessa forma, uma empresa de energia 
pode reagir melhor aos níveis de demanda, diminuir os custos de infraestrutura e construção de novas usinas, 
melhor serviço e capacidade de utilizar os dados para planejamento estratégico da empresa. Muitas das 
redes atuais contam com transmissores de emergência, que são acionados no caso de falhas, em que uma das 
fontes de transmissão é interrompida devido a um problema. Esses transmissores adicionais são caros, pouco 
usados e não são capazes de resolver falhas com mais de uma fonte interrompida. Outro ponto a ser destacado 
é que como os sistemas atuais não são dinâmicos, os geradores são construídos para atender a maior ou 
menor demanda possível. Essa necessidade faz com que na maior parte do tempo eles não trabalhem em sua 
capacidade máxima, reduzindo desperdícios e custos.

Já do ponto de vista do consumidor, o principal benefi cio é a diminuição do custo, ou o uso mais efi ciente 
da energia elétrica. Essa redução de gastos é devida a fatores como a possibilidade do acesso a dados da rede 
em tempo real e redução nos custos de distribuição de energia. 

Atualmente, os benefícios ambientais não são o foco principal dos documentos referentes as smart grids. 
Isso ocorre, principalmente, devido a difi culdade de quantifi cação desses benefícios, causo por diversos 
fatores. Isso se deve ao fato de que os fatores ambientais são percebidos à longo prazo. A troca de energia 
poluente, aumento da efi ciência na distribuição e melhor uso da infraestrutura atual; por conta desses fatos, 
alguns dos benefícios da smart grid, são causadores de benefícios apenas de longo prazo no meio ambiente. 
Por fi m, o maior impedimento de quantifi car os benefícios ambientais, é que eles não advêm de uma única 
organização ou empresa.

Portanto, tanto do ponto de vista do melhor aproveitamento de energia gerada, quanto da fonte utilizada 
para gerar tal energia, as smart grids contribuem para todos o sistema e para todos os canais de distribuição 
referentes a energia elétrica.

Por outro lado, as smart grids apresentam algumas desvantagens, como o alto custo de implantação, o 
tempo de retorno elevado para o investimento, falha dos equipamentos, aumento da complexidade de operação 
da rede distribuição, alterações nos procedimentos das distribuidoras com a operação, controle e proteção às 
suas redes, alterações dos níveis de curto-circuito das redes, entre outros.

CAPÍTULO III: SOLUÇÕES E DESAFIOS DOS SISTEMAS

3.1 Obstáculos das Smart Grids.

Tendo em vista que as redes inteligentes (Smart Grids) são os expoentes no que diz respeito a efi ciência 
energética, alguns obstáculos para a implementação das mesmas em território nacional difi cultam o processo 
de prospecção e efi ciência de toda a cadeia referente a eletricidade. Basicamente uma Smart Grid está 
fundamentada por três áreas do conhecimento a saber:

A primeira consiste em sistemas de potencia e instrumentação, que tem como desafi o principal o 
desenvolvimento de metodologias, sensores e atuadores apropriados, cabendo às metodologias e aos sensores 
a identifi cação de falhas efetivas ou iminentes no sistema e na comunicação de tais eventos aos equipamentos 
supervisores locais, que por sua vez, se encarregarão de repassar as informações aos centros de supervisão e 
controle. É conveniente que a comunicação ocorra em mão dupla, de modo que os atuadores possam, quando 
for o caso, receber alguma ordem de ação. Atualmente, muitas redes de distribuição não são capazes de 
identifi car a queda de um condutor sobre o solo, uma vez que a corrente de curto-circuito circulante, em muitos 
casos, não é alta devido à resistência elétrica signifi cativa formada por um contrato mal estabelecido entre o 
condutor e o solo. Tudo se passa como se a corrente circulante correspondesse à demanda de consumidores. O 
desperdiço de energia e o risco de acidente são evidentes, o que é considerado ainda um desafi o a ser superado 
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pela implementação e a execução das Smart Grids.
Posteriormente, as telecomunicações, que devem proporcionar tecnologia capaz de transmitir as informações 

de interesse são peças-chave de como todo o processo possa ser melhorado ou aprimorado. Alguns exemplos 
de tecnologias de telecomunicações para automação e controle dos sistemas de distribuição são: Linhas 
telefônicas convencionais, fi bras óticas, infraestrutura de TV a cabo, “Power Line Communication”(PLC), radio 
de espelhamento espectral, rádio “VHF/UHF”de banda estreita, rádio troncalizado, celular, e comunicações 
via satélites de baixa orbita (MANESSERO, JUNIOR, 2011). A escolha de tecnolofi a esta associada ao projeto 
considerado, tende-se em vista o alcance de robustez, possiblidade de expansão e segurança, entretanto, o 
maior problema enfrentado nos últimos anos tem sido a falta de padronização de protocolos de comunicação. 
Porém, os desafi os não param por aí, tomando-se como exemplo as tecnologias PLC e Celular, facilmente 
percebe-se alguns pintos críticos; se por um lado a tecnologia PLC proporciona economia e serenidade ao 
sistema de comunicação, por utilizar a própria rede elétrica para transmitir o sinal de comunicação, por outro, 
lado difi culta a circulação dos dados no segmente da Rede denominado distribuição, haja vista o elevado 
numero de interrupções físicas neste segmento – consequência natural da existência de transformadores. A 
comunicação por tecnologia Celular parece promissora, mas coloca as concessionárias de energia elétrica e 
“stakeholders” do sistema à mercê das mudanças de tecnologias de comunicação estabelecidas, unilateralmente, 
pelas concessionárias de telefonia.

A ultima aérea que enfrenta alguns obstáculos perante a implantação das Smart grids é justamente 
a tecnologia de informação, cuja mesma evoluiu bastante nos últimos anos. A criatividade das equipes de 
análise de sistemas e de programação associada à crescente capacidade de processamento dos computadores, 
dispõem um aumento gradativo da inteligência das redes. Em 15/12/2011, o Brasil possuía 69,28 milhões de 
consumidores (ANEEL, 2011). Isto signifi ca que, com uma rede inteligente, um mesmo numero de medidores 
inteligente de energia estaria enviando informação aos centros de controle a cada 15 minuto ou em tempo 
menor, o que com certeza já é uma realidade nos dias de hoje, tendo em vista que o acesso por parte dos 
consumidores aumento consideravelmente de 2011 para 2016. Adicionalmente haveria ainda o trafego de 
dados corresponde à proteção e manobra, bem como trafego corresponde a outros serviços a serem oferecidos 
pelas concessionárias. O desafi o da área de TI esta em fazer com que as ferramentas já existentes evoluam 
e sejam capazes de estudar todos os dados a serem enviados aos centros de controle das redes, e além disso, 
interagirem entre si.

Levando em conta dos os fatores citados acima, o principal elemento crucial em toda a implantação das 
Smart Grids, seja por interesse do consumidor ou da empresa responsável pela implementação é justamente 
o custo; de maneira geral, os custos envolvidos as redes de inteligência ainda são caras, desde a mão-de-obra 
que envolvem a mesma até os softwares que devem ser desenvolvidos ao longo do tempo. Provavelmente, em 
alguns anos, os custos referentes as Smart Grids vão se tornar cada vez menores, facilitando a implementação 
da mesma em território nacional. 

Outro problema relacionado aos custos é a relação de armazenamento de energia e sua efi ciência. Quando 
se acrescentam fontes renováveis para a geração de eletricidade por exemplo, é essencial integrar sistemas 
de armazenamento de energia a fi m de compensar a variabilidade e a disponibilidade de energia elétrica. Os 
desafi os relativos aos sistemas de armazenamento, seja de qualquer tipo de energia, são: Custos referentes 
ao armazenamento; análise complexa dos sistemas de potencia, ou seja, cada sistema de armazenamento tem 
de ser personalizado para o ponto da rede a que será ligado; os sistemas de armazenamento de energia não 
são fl exíveis, ou seja, eles são concebidos para uma rede em particular, não sendo facilmente adaptável a 
mudanças na rede.

  3.2 Cenário atual Brasileiro.

No Brasil, algumas empresas como a AES Eletropaulo estão buscando novas formas de implementação 
das redes inteligentes e investindo tempo e dinheiro consideráveis no desenvolvimento das mesmas. Vale 
a pena ressaltar que o Brasil é considerado um país em inicio de desenvolvimento das redes inteligentes, 
quando comparado a países como os Estados Unidos, onde os principais motivadores para a mudança no setor 
energético do pais foram a dependência energética dos combustíveis fosseis e a segurança da oferta de energia. 
Sua regulação e nível federal é feita pela Federal Energy Regulatory Comission – FERC (atuando além da 
jurisdição estadual) e pelos reguladores estaduais, conhecido por State Public Utility Commission (realizam a 
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regulação estadual) (ALCANTARA, 2012). Em 2005, a FERC foi modifi cada pela Energy policy act – EPAct 
2005, fazendo com que sua atuação também fosse na aérea de confi abilidade de transmissão e operação do 
sistema, através dos princípios de redes elétrica inteligentes. Em 2007, surge o Energy Independence and 
Security Act - EISA 2007, que estimulou o desenvolvimento de pesquisas e projetos piloto em smart grid e nas 
respectivas difi culdades deste processo. O presidente Barack Obama aprovou em 2009 um pacote econômico de 
mais de quatro bilhões de dólares para o desenvolvimento das smart grids, o American Recovery Reinvestment 
Act – ARRA 2009, além disso, a grande maioria das empresas de energia e organizações especifi cas estão 
envolvidas neste projetos.

Atualmente o Brasil dispõe de diversas iniciativas em pesquisas de P&D e de demonstração no universo das 
redes inteligentes, que estão sendo realizadas através de parcerias do governo com institutos, universidades, 
concessionarias e empresas fabricantes do ramo, ambas são coordenadas pelos agentes reguladores do país 
(CGEE, 2012). Segundo a ANEEL, o pais detém de aproximadamente 178 projetos de P&D relacionados à 
automação das redes de distribuição, smart meters, mini geração distribuída, sistemas de armazenamento (EVs 
e PHEVs), TICs, casas e edifícios inteligentes entre outros, somando cerca de R$ 411,3 milhões investidos. 
Estes investimentos podem ser observados no gráfi co abaixo:

Investimentos por regiões no Brasil (Fonte: CGEE, 2012)

Apesar de existirem representantes de empresas estrangeiras apresentando soluções de redes inteligentes 
no Brasil, são poucas as distribuidoras de energia no pais que avaliaram internamente a aplicação deste novo 
conceito de tecnologia, principalmente pelo fato de envolver recursos extras, que ainda não são cobertos pelas 
tarifas existentes no mercado e também pela falta de uma regulamentação desta nova tecnologia. Observa-
se que muitas das pesquisas são sobre desenvolvimento de uma plataforma interoperável para os medidores 
inteligentes, sistemas de gerencialmente pelo lado da demanda, EVs e os novos conversores para geração de 
energia através das fontes renováveis sendo estas realizadas principalmente por universidades e laboratórios 
de pesquisas (CGEE, 2012).

É cogente falar que as regiões com os maiores investimentos em REI são o Sudeste e o Sul. Sendo a 
primeira com um numero bem distribuído de projetos em todas as aéreas das REIs, mas domina as pesquisas 
em relação aos EVs e a segunda com investimentos concentrados em microrredes e na geração distribuída. No 
Nordeste, a atuação é mais forte na área de automação da distribuição do sistema, apesar do grande potencial 
solar e eólica para a geração distribuída (CGEE, 2012). 

  3.3 Soluções, projeções para o futuro.

No Brasil, foi lançado em dezembro de 2009 e fi nalizado operacionalmente no fi nal de agosto de 2014, 
o projeto Cidades do Futuro que foi implementado com o intuito de desenvolver um modelo funcional para 
Smart Grid, a fi m de se obter uma metodologia para subsidiar a decisão de implantação em larga escala de 
projetos como esta na Cemig. “O projeto desenvolvera uma visão estratégica sobre a implantação de soluções 
smart grid na rede da Cemig, que seja adequada ao contexto socioeconômico e regulatório do Brasil”, explica 
o diretor do Programa Smart Grid da Cemig e coordenador do projeto, Geraldo Tadeu Batista. Durante os 
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quase cinco anos de trabalho, foram realizadas a instalação de cerca de cinco mil medidores inteligentes, com 
a capacidade para leitura, corte e religa operado remotamente; a implantação de 46 pontos de automação com 
sefhealing, software para otimizar o processo de operação do sistema na reconfi guração da rede; implantação 
de varias mídias de comunicação para testes, tais como: rede de fi bra ótica, rádios de 400 MHz, gateways, 
sistema celular, rede HFC (Hybrid fi ber-coaxial), satélite; e a instalação de 66 painéis fotovoltaicos conectados 
à rede para estudo dos impactos de sua utilização nas redes da Cemig.

Outros projetos como o projeto Parintins (município do Estado do Amazonas), projeto InovCity, projeto 
Cidade Inteligente Búzios, Iniciativa IEEE Cidades inteligentes, são considerados projetos que visam a 
melhoria e criação de redes inteligentes e implantação de fontes de energia renováveis. A expectativa é de que 
as redes elétricas inteligentes possam contribuir no aperfeiçoamento do sistema, por utilizarem tecnologias 
digitais avançadas para monitorar e gerenciar o transporte de eletricidade em tempo real com fl uxo de energia 
de informações bidirecionais entre o sistema de fornecimento de energia e o cliente fi nal.

Futuramente, a oferta e a demanda por fontes renováveis de energia tendem a crescer gradativamente, assim 
como os investimentos voltados ao desenvolvimento das Smart Grids; ambos são pontos a serem destacados 
quando a maior preocupação das empresas de energia e os consumidores fi nais são a efi ciência, custos e 
qualidade, respectivamente. Portanto projetos como os citados acima tendem a se tornarem mais concretos 
futuramente, assim como projetos e estudos voltados a efi ciência do armazenamento de energia elétrica. 
Um grande exemplo disso é a EDP Distribuição, que em 2016 conclui a instalação de um equipamento de 
armazenamento de energia elétrica fornecido pela Siemens, na rede que serve a Universidade de Évora, em 
Portugal. Trata-se de uma solução inovadora, a primeira deste tipo, desenvolvida e instalada em Portugal e 
uma das primeiras na Europa que suportará o estudo de novas formas de gestão da rede de distribuição de 
energia elétrica. Este projeto piloto teve inicio em 2015 e enquadra-se no trabalho de desenvolvimento das 
redes inteligentes, onde a EDP Distribuição é reconhecida como pioneira com o projeto Inovgrid e, a Siemens 
como empresa tecnológica de referencia mundial.

A solução de armazenamento agora instalada, com ligação à rede de media tensão, utiliza baterias 
estacionarias de iões de lítio, tem uma potencia de 472 kW e uma capacidade de armazenamento de 360 
kilowatt hora (kWh), o sufi ciente para cobrir durante 30 minutos o consumo do campus da Universidade de 
Évora. O sistema, que permitira alimentar o campus da universidade, servirá como prova de conceito e como 
montra tecnológica, tendo como principais funções a avaliação do potencial destas novas tecnologia visando 
promover a efi ciência energética nas redes de distribuição (redução de perdas) e consequentemente aumento 
da sustentabilidade ambiental; automatizar a gestão das redes, melhorando a qualidade de serviço prestado aos 
clientes; aumentar a fl exibilidade na integração de recursos distribuído de geração, promovendo desta forma 
a adoção de energias limpas e a redução da dependência energética nacional.

Assim como os sistemas de distribuição, os sistemas de armazenamento de energia, na maioria das vezes 
requerem altos custos de implantação e manutenção, como o sistema de armazenamento por rodas inerciais, 
ou o sistema de ar comprimido; ambos apresentam certas inefi ciências e são consideradas opções custosas de 
armazenamento.

Recentemente, a Sungrow, fabricante líder de inversores fotovoltaicos (PV), instalou a maio usina de 
inversores e de armazenamento micro grid do mundo, localizada em Shuanghu, na China. A usina elétrica 
será capaz de gerar 20 MW (megawatts) de energia e abastecerá cerca de 14 mil pessoas da província, onde as 
temperaturas são, muitas vezes, baixas.  Inversores de armazenamento de energia solar da Sungrow, juntamente 
com os sistemas de baterias da empresa, são empregadas neste projeto. Os inversores da Sungrow são 
projetados com as especifi cações de contentores padronizados, encurtando drasticamente o tempo necessário 
para instalação e comissionamento que por sua vez reduz os custos globais de instalação. Apoiado a esses 
fatos, um hardware líder na sua classe irá monitorar remotamente toda a operação da usina elétrica. “Estamos 
sempre dedicados a trazer a energia verde aos mercados em necessidade em todo o mundo, especialmente para 
aquele que residem em aéreas com acesso limitado à eletricidade”, disse o professor Renxian Cao, presidente 
da Sungrow.
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Usina elétrica da Sungrow, em Shuanghu, China (Fonte: Google)

Tendo em vista o projeto maciço e inovador da Sungrow, outro projeto futurístico provavelmente irá entrar 
em operação em 2019: Trata-se do projeto “Copiapó Solar”, que recebera um investimento de US$ 2 bilhões e 
será desenvolvido em uma das regiões mais áridas do planeta e rica em mineiras: o deserto do Atacama.

O projeto será desenvolvido pela Solar Reserve e incluirá tecnologia de ponta, com torres de concentração 
equipadas com armazenamento térmico que funciona com a energia de sal fundida, em conjunto com 
painéis solares fotovoltaicos, em um sistema híbrido que permite funcionar de maneira continua dia e noite, 
abastecendo cerca de 560 mil residências. “Nenhuma outra tecnologia comprovada de energia renovável é 
capaz de fornecer este tipo de solução com este custo”, garantiu Kevin Smith, gerente geral da Solar Reserve.

Copiapó Solar (Fonte: Solar Reserve)
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CONCLUSÃO

Dentre todos os fatos apresentados neste trabalho, o ponto principal a ser levado em conta é a relação das 
Smart grids, tecnologias de armazenamento e distribuição de energia elétrica com as mudanças climáticas. Em 
um futuro breve e incerto, a população deverá se conscientizar que as mudanças climáticas são reais, e são, ou 
podem ser prejudiciais a cidades, estados e nações. 

Os avanços das energias renováveis levam em conta justamente essas questões: Como reverter o processo 
de produção de energia elétrica proveniente de combustíveis fósseis, como o carvão mineral, gás e petróleo. 
Contudo, os sistemas de armazenamento, juntamente às energias renováveis, são os pilares para uma maior 
efi ciência da gestão de energia e consequentemente a geração de energia limpa, tendo em vista os investimentos 
por parte das organizações que atuam no setor energético e os incentivos feitos por governos como, no caso 
do governo de Barack Obama, onde o mesmo lançou, em 2015,  o “Plano de Energia Limpa”, incentivando a 
redução de emissão de CO2 no setores em 32%, até 2030. 

Portanto temas relacionados a energia, mudanças climáticas e tecnologia tendem a caminharem juntos nos 
próximos anos e a sociedade possui um papel muito importante para o desenvolvimento de novas ideias e 
novos projetos que são as peças chaves para um futuro mais próspero para todos.
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Capítulo 1

1. O que é e-commerce?

O e-commerce nasceu com o surgimento da internet, facilitando todo o processo de compra e venda. No 
início, apenas pequenos produtos e valores eram vendidos via e-commerce, tais como livros, cd’s, dvd’s e 
outros, mas hoje em dia até mesmo os produtos mais caros do mundo são negociados através do comércio 
eletrônico, como iates, mansões, aviões, obras de arte, entre outros produtos de luxo.

O e-commerce permite que os consumidores transacionem bens e serviços eletronicamente sem barreiras de 
tempo ou distância. O comércio eletrônico expandiu-se rapidamente nos últimos anos e prevê-se que continue 
a expandir com a mesma taxa de crescimento ou mesmo que haja uma aceleração do crescimento. 

O Comércio eletrônico ou e-commerce, é um tipo de transação comercial, com ou sem fi ns lucrativos, 
feita especialmente através de um equipamento eletrônico, como, por exemplo, computadores, tablets e 
smartphones. A crescente informatização das mais diversas atividades transforma a tecnologia da informação 
em uma área cada vez mais relevante economicamente. A expansão levou à especialização e, atualmente, é 
possível encontrar várias subáreas de T.I. dedicadas a tarefas específi cas – e que demandam profi ssionais com 
conhecimentos igualmente aprofundados.

O Comércio eletrônico compreende qualquer tipo de negócio/transação comercial que implique na 
transferência de informação através da internet. 

Existem diferentes tipos de negócio que se estabelecem por e-commerce, B2B (Business to Business) ou 
B2C (Business toConsumer) que se dirige diretamente ao consumidor, este último está em franco crescimento 
nas diversas áreas de negócio bens e serviços, com a proliferação também da oferta de criação de lojas on-line, 
estas a serem encaradas pelas empresas não como alternativa, mas como acompanhamento das nova tendência 
de negócios.

Comércio electrónico ou e-Commerce é um conceito aplicável a qualquer tipo de negócio ou transação 
comercial que implique a transferência de informação através da Internet. Abrange uma gama de diferentes 
tipos de negócios, desde sites de retalho destinado a consumidores, a sites de leilões, passando por comércio 
de bens e serviços entre organizações.

E-commerce é atualmente um dos mais importantes fenômenos da Internet em crescimento.
O e-commerce permite que os consumidores transacionem bens e serviços eletronicamente sem barreiras 

de tempo ou distância. O comércio eletrônico expandiu-se rapidamente nos últimos anos e prevê-se que 
continue a expandir-se com a mesma taxa de crescimento ou mesmo que haja uma aceleração do crescimento. 
Brevemente as fronteiras entre comércio “convencional” e “eletrônico” tenderão a diminuir, pois cada vez 
mais negócios deslocam seções inteiras das suas operações para a Internet.

Segundo Fagundes (2009), o comércio eletrônico através da internet é o ramo de atividade econômica que 
mais cresce no mundo. As jovens empresas que ingressam no comércio on-line têm atraído o maior número de 
investidores do mercado de ações, aumentando o valor de mercado de forma alucinante.

O termo e-commerce deriva do termo comércio eletrônico, onde as negociações são realizadas 
exclusivamente pelo formato eletrônico, ou seja, pela internet. Porém, não se refere apenas a negociações pela 
internet, mas também atua auxiliando as empresas na condução de seus negócios. 

O e-commerce é utilizado para facilitar ou comercializar produtos ou serviços online, de forma rápida e de 
fácil acesso para os elementos da sociedade em qualquer parte do mundo, uma vez que se trata de uma forma de 
comércio à distância, que permite comprar o melhor produto pelo melhor preço, reduzindo signifi cativamente 
o tempo e os custos envolvidos.

Segundo Kalakota e Robinson (2002/1994) “o comércio eletrônico é uma ferramenta que satisfaz a 
necessidade de empresas, consumidores e administradores quanto à redução de custos e à elevação nos níveis 
de qualidade e agilidade de atendimento”.

O comércio eletrônico considera a comunicação, a segurança e o gerenciamento de informações permitindo 
a troca de informações de modo automático. Para o advento do comércio eletrônico unem-se fatores como: 
o crescimento constante do número de usuários da Internet, à vontade das empresas em interagir com seus 
clientes, o aquecimento da economia e a necessidade constante de melhoramento dos serviços e produtos 
oferecidos pelas organizações.
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Com a automatização dos negócios os custos das empresas diminuem reduzindo processos, tarefas e pessoal 
necessários para a entrega e venda de produtos.

Segundo as ideias de Macarez e Leslé (2002) “comércio eletrônico aparece como um conjunto de transações 
comerciais efetuadas por uma empresa, com o objetivo de atender, direta ou indiretamente, a seus clientes, 
utilizando para tanto as facilidades de comunicação e de transferência de dados mediados pela rede mundial 
Internet”.

1.1 O início do e-commerce

O Big Bang do e-commerce no mundo ocorre em 1979, quando o inventor inglês Michael Aldrich (1941-
2014) usa uma linha telefônica e um televisor adaptado para criar o primeiro sistema de compras online de que 
se tem notícia, o qual serviria para comércios do tipo B2C e B2B.

Desde a popularização da internet e do e-commerce, a sua adesão por empresas, instituições e consumidores 
em geral têm sido signifi cativas em todo o mundo, apresentando taxas de crescimento consideráveis. O advento 
da internet proporcionou uma nova abordagem, onde um computador ligado à rede, trouxe a possibilidade de 
uma revolução na maneira de efetivar uma venda.

Teve início na década de 90 nos Estados Unidos, sendo rapidamente propagada pela Europa e outros países. 
Devido a sua rápida expansão o comércio eletrônico tem se mostrado um mercado de intenso crescimento 
sobretudo na última década.

O desenvolvimento desse mercado está relacionado diretamente à quantidade de pessoas com acesso à 
internet, ao aumento da confi ança dos consumidores e aos benefícios e preços diferenciados que as empresas 
oferecem.

A defi nição de e-commerce, não é tarefa fácil pois trata-se ainda de tema em desenvolvimento, para Albertin 
(1999), comércio eletrônico é a realização de toda a cadeia de valor dos processos de negócio em um ambiente 
eletrônico, por meio da aplicação intensa das tecnologias de comunicação e de informação, atendendo aos 
objetivos do negócio. Desta forma, é uma ferramenta que permite reduzir os custos administrativos e o tempo 
de o ciclo fabricar-vender-comprar, agilizar processos de negócios e aperfeiçoar o relacionamento tanto com 
os parceiros de negócios quanto com os clientes. 

Uma defi nição mais simplista poderia dizer que comércio eletrônico é troca de bens e serviços por 
pagamento na Internet. Porém, essa visão não leva em consideração as vantagens competitivas resultantes 
da associação dos participantes das cadeias de abastecimento e de valor (as pessoas envolvidas no fl uxo de 
mercadorias, serviços, dinheiro e informações necessários para levar os produtos de matéria-prima até as 
mãos do consumidor). Neste sentido, comércio eletrônico inclui qualquer atividade comercial que ocorra 
diretamente entre uma empresa, seus parceiros ou clientes, por meio de uma combinação de tecnologia de 
computação e comunicação. 

O conceito de comércio eletrônico nos aporta diferentes percepções das suas potencialidades. De fato, as 
empresas podem usar o comércio eletrônico como uma parte de sua estratégia de vendas business-to-business 
(B2B) ou para complementar métodos de venda existentes. Desta forma, comércio eletrônico pode ser usado 
para aumentar o processo de prospecção, criação de credibilidade e qualifi cação e usado para substituir vendas 
representativas via serviço arranjo e gestão de pós-venda (MIREE, 2000).

O crescimento impressionante do e-commerce benefi cia não exclusivamente o comércio eletrônico, mas 
todos os tipos de comércio. A direção que a adoção do e-commerce irá mudar todos os tipos de negócios, tanto 
online como off -line, conforme pesquisa realizada pela revista The Economist (Economist, 2004)

A decisão de compra dos consumidores em uma loja online, está cada vez mais centrada no preço do 
bem e essa tendência tende a se tornar mais importante nesse setor, uma vez que a comparação de preços foi 
largamente difundida pelas diversas ferramentas trazidas pela internet; Bem como a facilidade trazida aos 
consumidores de informações sobre produtos, pesquisa de preço antes da compra e custo/benefício de cada 
produto. O aumento de competitividade entre as empresas somada a necessidade de minimizar custos para 
garantir sua permanência no mercado corroboraram para que esse tipo de estratégia se tornasse um meio 
necessário para atingir tais objetivos.

O crescente aumento da competitividade verifi cado no cenário econômico mundial e as constantes mudanças 
no ambiente organizacional fazem com que as empresas procurem desenvolver novos instrumentos para a 
comercialização de produtos visando manter ou mesmo aumentar sua participação no mercado. A importância 
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do comércio eletrônico, que detém papel fundamental como condutor de negociações interativas, redutor 
de custo de processos e produtos, inovação no ciclo de vida de produtos. Nesse contexto, apresentam-se os 
pontos principais que devem ser considerados sobre o funcionamento do comércio eletrônico. Atualmente a 
adaptação a novos mercados e o uso desta metodologia nas empresas poderá representar um diferencial na 
qualidade dos serviços prestados, nas informações gerenciais e para o realinhamento da estratégia estabelecida 
pela organização.

1.2 O e-commerce no Brasil

O “e-commerce” como é conhecido no Brasil, teve seu início na década de 90 quando foram criados os 
primeiros sites na internet com o objetivo de realizar transações comerciais. Como todo início de um novo 
conceito, as transações com o e-commerce ainda eram bem pequenas. Mas com a mudança no perfi l do 
mercado mundial, não demorou muito para que este novo conceito de compra e venda se tornasse a maior e 
mais volumosa maneira de comercializar produtos ou serviços. 

Através das ações do marketing, empresas do mundo inteiro aderiram a este comércio virtual e cada vez 
mais e mais pessoas obtiveram acesso tanto a computadores como a conectividade com rede mundial, a 
internet. Foram essas ações e outras variáveis que fi zeram com que o e-commerce chegasse onde chegou e 
conquistasse cada vez mais clientes no mundo inteiro.

Com o passar dos anos mudanças tiveram que ser realizadas nas empresas para que pudesse atender a 
grande demanda crescente do público que aderiu a essa nova maneira de comprar e uma das mudanças mais 
signifi cativas foram com respeito à logística de entrega.  Clientes locais, regionais e até mesmo internacionais 
passaram a fazer suas compras de toda parte do mundo. No decorrer dos anos várias formas de comercializar 
pela internet foram sendo criadas para atender e interligar diferentes agentes, como é o caso do e-business, o 
e-boleto, o e-marketing e o próprio e-commerce. Todas essas ferramentas foram desenvolvidas para estreitar 
o relacionamento empresa-cliente, mesmo se tratando de transações entre agentes que se encontravam 
geografi camente distantes um do outro.

Através deste trabalho de curso o tema e-commerce será abordado de maneira a apontar as oportunidades 
tanto para o empresário que necessita vender e entregar seus produtos, quanto para o cliente que deseja 
encontrar e comprar um determinado produto com toda a comodidade e segurança.

1.3 Os impactos legais e éticos

Turban e King (2004) “cada um tem seu conceito de privacidade. Emgeral, porém, privacidade signifi ca o 
direito de não ser incomodado, bem como odireito de estar livre de intrusões pessoais despropositadas. ”

Para Smith, Speaker e Thompson (2000)“toda a questão do comércio eletrônico e das questões jurídicas 
que ocercam será um dos obstáculos mais signifi cativos para o crescimento docomércio na rede. Se arranjos 
simples de parcerias se transformarem emlongos contratos formais, a criação de barreiras para negócios terá 
iniciadona Internet. Contratar um advogado a 300 dólares por hora é umadesvantagem signifi cativa para as 
empresas menores que tentam formalizarum acordo de parceria, e é particularmente difícil para empresas 
virtuaiscom poucos ou nenhum recurso.”

Segundo Turban e King (2004) “o e-commerce abre um novo espectro deatividades não regulamentadas na 
qual a defi nição de certo ou errado nem sempre éclara.

Dar o direito às pessoas de usufruir os benefícios do comércio eletrônicoacaba esbarrando no caráter ético 
das negociações. Nem todas as atividades legaisdentro do comércio eletrônico são éticas.

Exemplifi cando, alguns sites liberam informações pessoais sobre clientes naInternet sem o consentimento 
das mesmas e ganham dinheiro com a liberaçãodesses dados armazenados. Outro caso, por exemplo, é 
uma empresafornece aosfuncionários todas as ferramentas para a participação no comércio eletrônico, 
porémmonitorar todas as mensagens verifi cando seus conteúdos e examinando asatitudes e negociações de 
seus funcionários.

1.4 A estrutura do comércio eletrônico no Brasil

O comércio eletrônico aumenta a competitividade entre organizações devido ao aumento das facilidades 
e velocidade das negociações comerciais. Como o consumidor exige produtos de qualidade e serviços 



154

personalizados obrigatoriamente as empresas mudam seus processos de produção.
Os estoques são trabalhados de forma diferenciada unindo novas tecnologias e integrando sistemas 

mais modernos e rápidos atendendo às necessidades de entrega e cumprimento de prazos pré-defi nidos em 
negociação com o cliente. 

Turban e King (2004) afi rmar que há dezenas de aplicações para o CE e para executar tais aplicações as 
empresas necessitam de informações, infraestrutura e serviços de apoio adequados. 

Como o cliente participa efetivamente de todo o processo, a autoridade e as decisões são alteradas. Para 
aumentar a credibilidade e a fi delidade junto aos consumidores os funcionários das organizações que participam 
do comércio eletrônico devem agradar e agilizar ao máximo a negociação dos produtos. Segundo as ideias de 
Turban e King (2004) existem cinco pilares que estruturam o comércio eletrônico, são eles:

• Pessoas. Vendedores, compradores, intermediários, funcionários;
• Política Pública. Aspectos legais e políticos;
• Protocolos e Padrões Técnicos. Protocolos de pagamentos e de segurança;
• Parceiros de negócios. Permutas e parcerias comerciais de diversos tipos;
• Serviços de apoio. Pesquisa de mercado, propaganda, pagamentos, logística e segurança.

1.5 Funcionalidade do e-commerce

Para Smith, Speaker e Thompson (2000:38) o comércio eletrônico proporciona novas formas de entregar 
sua mensagem e marcar sua imagem, comunicações mundiais sem tarifas de ligações de longa distância e 
o grande potencial de capacidade de interagir com usuários em suas próprias casas com custo de transação 
próximo a zero”.

Segundo Turban e King (2004)“o comércio eletrônico expande o mercado.Com o dispêndio mínimo de 
capital, uma empresa pode fácil e rapidamente obtermais clientes, os melhores fornecedores e os melhores 
parceiros em âmbito nacionale internacional”.

Com o aumento do número de organizações e a facilidade de busca dos produtos, a interação entre clientes 
e empresas é simples aumentando a capacidade de comunicação entre parceiros de negócios.

1.6 Vantagens do e-commerce

As tecnologias aumentaram as relações Inter organizacionais, permitindo umamelhor pesquisa sobre o 
ambiente, aumento o número de parcerias saudáveisecompartilhamento de dados com concorrentes.

O comércio eletrônico aumentou a velocidade e a fl exibilidade das respostasao novo ambiente. As estratégias 
adotadas no passado para vendas industriaissãomodifi cadas para novas necessidades e particularidades de 
cada cliente.

Como a natureza do comércio eletrônico busca constantes personalizações eatender a necessidades 
de consumidores cada vez mais exigentes, novos produtosforam criados e produtos já existentes foram 
customizados de maneira inovadora.

O comércio eletrônico facilita a pesquisa de mercado efetivada pelo cliente. De forma pratica e rápida 
o consumidor consegue comparar preços de diversaslojasvirtuais e optar por aquela que possuir a melhor 
relação custo/benefício. 

Para Smith, Speaker e Thompson (2000) “agora, clientes efornecedorespodem se conectar diretamente 
pela Internet sem ter que pagar comissões no meiodo caminho”.

Aumenta a interação entre clientes e parceiros que trocam ampla quantidadede informações sobre 
mercadorias e prazos de pagamento entre si reduzindo o ciclode vida normal do produto comercializado.A 
negociação digital aumenta o potencial de inovação dentro da empresa comredução de custos de produtos e de 
funcionários necessários dentro da organização.Surge a possibilidade detrabalho com novos processos, em sua 
maioria, facilitadospela grande quantidade de informações pesquisadas com um número reduzido depessoas 
de forma ágil e prática.

Segundo Turbam e King (2004) “graças ao comércio eletrônico asempresas não precisam mais arcar com 
os custos de criação, processamento,distribuição, armazenamento e recuperação de informações registradas 
em papel”.
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1.7 Desvantagens do e-commerce

Com a Internet surgiram também riscos, com os quais são necessárias algumas avaliações de mercado, 
consumidor e fornecedor para então se decidir o melhor caminho a ser percorrido pela organização.

Segundo Porter (1999:35) “o comércio eletrônico gera a competição, e quando isso ocorre se tem à 
vantagem de se comercializar em qualquer lugar do mundo tornando a competição que era local em mundial”.

Devido a quantidade de lojas existentes a concorrência torna-se dada vez maior e o poder de barganha do 
cliente aumenta. Devido à facilidade e rapidez da pesquisa de mercado dentro do comércio eletrônico o cliente 
adquire inúmeros produtos e preços optando por aquele que lhe melhor convir. 

Para empresas que participam de diversas modalidades do comércio eletrônico podem surgir confl itos 
de canais entre distribuidor e revendedor. Quando se envolvem diversas pessoas a comunicação pode ser 
prejudicada.Devido à ampla quantidade de produtos e serviços oferecidos no mercado virtual as empresas 
participantes são obrigadas a constantemente investir em qualidade, porém nem sempre estão dispostas a 
investir recursos.

A segurança dentro do comércio eletrônico é uma barreira constante para clientes e comerciantes. Inúmeros 
certifi cados foram criados buscando aumentar a confi ança e credibilidade das transações efetivadas. Deve-se 
assegurar que as informações enviadas se mantenham inalteradas e que não sejam usadas para outros fi ns 
divergentes dos negociados.

Para Turbam e King (2004) “Alguns consumidores gostam de tocar nos produtos e senti-los. Resistem a 
trocar as lojas reais pelas virtuais”.  A visualização do produto por fotos nem sempre é sufi ciente para alguns 
consumidores que preferem ter a segurança física da troca de seu produto e a confi rmação da qualidade do 
produto comprado.

Segundo as ideias de Albertin (2004) não há uma estrutura legal que atinja nível mundial, ou seja, 
dependendo do local que esteja se praticando o comércio eletrônico alguns princípios práticos que valem para 
alguns consumidores, não valem para outros.

Devido à facilidade de cópias na Internet alguns direitos sobre a criação não são respeitados gerando 
prejuízos a empresas e trabalhadores que deixam de arrecadar receita.

As consequências de um investimento no Comércio Eletrônico nem sempre são claras para todas as 
organizações. Muitas empresas, por falta de conhecimento não investem capital em negócios eletrônicos com 
medo de inviabilizar futuros projetos.

Apesar de todas as desvantagens continuamente surgem novas empresas capazes e dispostas a comercializar 
passando por difi culdades e tornando sua marca e produtos conhecidos no mercado.

1.8 Classifi cação dos tipos de e-commerce

O e-commerce tem vários tipos de transações que ocorrem entre pessoas, empresas e até mesmo governo 
onde todos buscam relacionar-se para realizar negócios on-line. Os modelos de transações mais conhecidos 
são: B2B, B2C, C2C, B2G; e B2E, onde:

• B2B (Business-to-Business): são as transações que ocorrem entre empresas, perdendo todas as antigas 
tradições que fi cavam arquivadas em papeis, perdendo na maioria das vezes tempo e espaço. Com a 
nova maneira de negociar on-line, tudo fi cou mais simples e ágil, possibilitando primeiramente um 
jeito de otimizar as cadeias de valores e cada vez mais aumentar o universo das empresas entre si. 
Porém com toda essa facilidade existe um pequeno detalhe: os sistemas utilizados na maioria das vezes 
são diferentes de forma que há necessidade de implantar um sistema operacional homogêneo, onde 
tudo fi ca mais fácil, pois um sistema implantado traduz as informações com as mesmas linguagens 
utilizadas nas transações realizadas pelas empresas.

• B2C (Business-to-Consumer): são as transações que ocorrem entre uma pessoa jurídica e uma pessoa 
física, ou seja, entre a empresa e o seu consumidor fi nal. O B2C é uma maneira ótima da empresa 
se relacionar e interagir com os seus clientes fi nais, a fi m de aumentar cada vez mais o seu fl uxo de 
vendas. O consumidor entra no site, navega, escolhe o seu produto, a empresa leva este produto até o 
consumidor através da logística da sua empresa.
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• C2C (Consumer-to-Consumer): é o tipo de transação que ocorre entre pessoas físicas, ou seja, 
consumidores fi nais, sem envolver nenhuma empresa no negócio. O leilão pela internet é um ótimo 
exemplo, onde é negociada uma infi nidade de produtos com pessoas do mundo inteiro na rede.

• B2G (Business-to-Government): são as transações que ocorrem on-line entre as empresas e o governo. 
Geralmente está transação visa reduzir custos nas operações, nas compras ofi ciais das prefeituras, 
governos estaduais e governos federais.

• B2E (Business-to-employee), é uma categoria de comércio eletrônico no qual o foco é o empregado, 
tratando das relações intra-organizacionais, da relação entre a empresa e seus empregados e destes entre 
si, consistindo em um conjunto de aplicações informáticas on-line que visam facilitar a comunicação 
entre a organização e os seus colaboradores internos e externos.

Além disso, é um meio veloz e continuado de agregar valor aos colaboradores, apreciando talentos e 
competências e desenvolvendo recursos de conhecimento que representam fatores de competitividade 
estratégica para a organização.

1.9 Classifi cação de serviços no e-commerce

Com o objetivo de tornar as transações comerciais mais ágeis foram desenvolvidos alguns serviços on-line:
• E-NF (Nota Fiscal Eletrônica): tornou-se um sistema obrigatório para as empresas que foram listadas 

para implantar o sistema. A partir desta nova maneira de emitir a nota fi scal os antigos talonários de 
papel que as empresas utilizavam deixaram de ter valor e todo o sistema passou a ser on-line. O sistema 
E-NF possibilita a fi scalização das empresas on-line, evitando assim a sonegação de impostos, pois 
todas as ações realizadas pela empresa, estão ligadas 24 horas no sistema da Receita Federal.

• E – Boleto: a partir do mês de outubro de 2009 as cobranças que eram feitas por meio de papéis passaram 
a ser digitalizadas, podendo ser pagas e consultadas pela internet, via celular e caixas eletrônicos dos 
bancos, ou seja, a partir de então os gastos e o tempo que antes eram necessários para pagar um boleto 
foram reduzidos com o surgimento do e - boleto. O cliente poderá escolher como quer pagar suas 
contas, uma vez que poderá usar a forma convencional ou aderir ao e-boleto. Os principais objetivos 
da implantação do e – boleto é o combate às fraudes e gastos com papel e impressão, além da agilidade 
nos serviços prestados que antes eram feitos somente pelas agências bancárias. Com todas essas fortes 
vantagens as agências bancárias passam a atender com maior atenção aos seus clientes.

Capítulo 2

2.1 O que é Marketing

Segundo Kotler (2006) Marketing é o processo de planejar e executar a concepção e a determinação do 
preço, promoção e distribuição de ideias, bens e serviços para criar trocas que satisfaçam metas individuais e 
organizacionais.

O objetivo do marketing é conhecer e entender o cliente de forma que o produto ouserviço seja adequado 
às suas necessidades e se venda praticamente sozinho. Inicialmentedeveria resultar em um cliente disposto a 
comprar e outra pessoa com um produto para serofertado. A única coisa necessária então seria tornar o produto 
ou serviço disponível, uma vezque foi criado para auxiliar na comercialização de bens, serviços ou ideias.

O marketing exerce infl uência sobre as duas pontas de todo e qualquerrelacionamento comercial, ou seja, 
infl uencia tanto o cliente como a empresa.

No caso do marketing voltado para o consumidor, o objetivo é transformar desejosem necessidades. E 
no marketing voltado para a empresa, o objetivo é transformar umanecessidade particular ou social em uma 
oportunidade de negócios.

2.2 O Marketing e as mudanças nocomércio eletrônico

Um dos princípios do marketing, que está ligado ao seu mix ou os 4P’s é tero produto certo, no lugar certo, 
na hora certa, com o preço certo, para atender ao público certo.
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Realizar essa tarefa é concretizar o objetivo do marketing: transformar desejos emnecessidades.
Há um ditado no meio publicitário que diz: “a propaganda é a alma do negócio” – sea propaganda é a alma 

do negócio então ela deve ser feita com muita qualidade e efi cácia.
Para isso ela tem que obedecer alguns quesitos:
• Ser vista – a propaganda tem que ser distribuída e estar disponível em locais estratégicos onde ela possa 

ser vista pelo maior número possível de pessoas que pertençam ao seu público alvo.
• Ser de fácil interpretação – a propaganda deve ser de fácil entendimento.

Por esse motivo é muito importante ter sua marca, seu produto ou sua propaganda emum lugar onde a 
maior parte de seu público possa vê-la. É nesse contexto que aparece a maiorvitrine de exposição de todos os 
tempos” a internet”.

Pequenas, médias e grandes empresas estão conquistando cada vez mais mercado eclientes que jamais 
sonharam que poderiam alcançar se tivessem permanecido com ocomércio tradicional.

Com o surgimento da internet e as inovações tecnológicas, o e-commerce abre umleque de oportunidades 
de comercializar e fazer negócios. Hoje pessoas do mundo todopodem adquirir produtos de qualquer parte do 
mundo.

Por meio do comércio eletrônico, os clientes podem projetar, solicitarprodutos e serviços e pagar por eles 
sem precisar sair de casa. E graças àsmaravilhas dos serviços de entrega, ainda podem receber suas compras 
emmenos de 24 horas.(KOTLER, 2006)

Atuar no e-commerce é uma grande oportunidade de ingressar nesse mercadomundial em crescente 
desenvolvimento. Por esse motivo, é cada vez maisfrequenteempresasinvestirem no e-marketing e vendas 
pela internet.

No e-commerce, toda relação da empresa com o consumidor fi nal é feita quase semintermediários, 
possibilitando assim que os produtos tenham custos menores o que representamaior valor agregado ao serviço.

2.3 A segmentação de mercado e sua importância

Segundo Churchill e Peter (2000, p.204):No estágio atual do sistemacapitalista, no qual a competição é 
bastanteacirrada, as empresas não ditam as normas do que será consumido; oconsumidor tem a liberdade e é 
soberano em suas decisões. Em virtude de omercado ser composto por pessoas com necessidades e desejos 
diferentes, asempresas podem, sem atropelar a linha básica de ação da empresa, produzirprodutos para atender 
essasnecessidades diferenciadas dos consumidores. A esse processo o marketing denomina de segmentação 
de mercado.

Asegmentação de mercado pode ser entendida como o processo de dividir ummercado em grupos de 
compradores potenciais com necessidades, desejos,percepções de valores ou comportamentos de compra 
semelhantes.

Todas as ações da empresa, desde o planejamento da sua estrutura,características doproduto até a implantação 
das melhorias são feitas para atender as necessidades de seusclientes. Para isso é necessário identifi car quem 
são e onde se encontram os seus clientespotenciais, para então formular estratégias de alcançá-los e garantir 
que suas necessidadessejam atendidas.

As maneiras de como obter informações sobre as necessidades dos clientespotenciais são diversas. A mais 
usada nos dias atuais é a utilização do banco de dados geradoatravés do histórico de compra. Esse banco de 
dados fornece informações como período decompra, volume e valor médio por compra. É possível até mesmo 
identifi car quais asprincipais melhorias que podem ser desenvolvidas tanto no produto quanto no serviço 
deatendimento e venda.

Outra importante maneira de acompanhar as necessidades dos clientes é a utilizaçãode pesquisas de 
mercado, sejam elas presenciais abordando o cliente pessoalmente e lheaplicando um questionário ou através 
do envio de uma mala direta. Existem questionáriosque são enviados juntamente com o produto no qual o 
cliente responde e envia a resposta porpostagem paga pela empresa.

Uma das maneiras que vem adquirindo espaço é a pesquisa virtual, na qual asempresas podem optar por 
duas formas de fazer:

• Via e-mail: envia um e-mail para seus clientes cadastrados com o link que dará acesso às questões;
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• Via link: deixa disponível no site da empresa um link que dará acesso ao questionário (nesse caso 
é importante abrir uma janela de mensagem avisando o cliente da disponibilidade desse canal de 
comunicação).

Não propriamente as empresas tenham que escolher entre uma e outra maneira, elaspodem utilizar as duas 
simultaneamente obtendo o máximo de informação sobreseu produto, serviço, marca ou empresa.

Há ainda empresas que trabalham, especifi camente, com pesquisa de mercado e senso e que disponibilizam 
ou comercializam essas informações. De posse dessas informações as empresas podem traçar ações voltadas 
a atender às necessidades de seus clientes e também elaborar estratégias de aumentar sua participação no 
mercado.

2.4 Como o Marketing tem infl uenciado as pessoas à aderirem ao e-commerce

Com toda essa revolução na forma de realizar as negociações, o marketingtambémprecisou adequar-se a 
essas mudanças. O que até então era feito de forma convencional,através dos 4P’s passou a atuar amplamente 
no mercado virtual, garantindo assim êxito nasnegociações.

No início ter um site atrativo e de fácil acessibilidade era garantia de sucesso nas negociações. Mas hoje, as 
empresas precisam estabelecer uma estratégia de marketing, casonão queiram ser classifi cadas como obsoletas.

Os investimentos no site são necessários, mas não garantem o sucesso dos negócios. Sendo assim, outras 
estratégias se fazem necessárias, como por exemplo, a construção de uma marca sólida, um plano de negócios, 
pois sem eles, a empresa poderá não chegar a lugar algum, bem como, programas de relacionamento com o 
cliente e muitos outros componentes que poderão contribuir para o sucesso virtual.

2.5 E-marketing

Segundo Limeira (2009, p. 10):E-marketing é um conjunto de ações de marketing intermediadas por 
canaiseletrônicos como a internet, em que o cliente controla a quantidade e o tipoda informação recebida.

Analisando a defi nição de e-marketing é possível constatar que o marketing quandosurgiu era uma atividade 
de massa, hoje se tornou o chamado marketing segmentado oudiferenciado, onde as empresas estabelecem 
suas estratégias a grupos de consumidoresdirigidos, customizando assim suas promoções de forma a atender 
as necessidades e desejosde acordo com o perfi l de seus consumidores.

Com o surgimento do marketing um a um ou individualizado na década de 1990, ocliente teve papel 
fundamental, pois sua opinião passou a interferir nas ações realizadas pelas empresas, proporcionando um 
relacionamento mais próximo. Surge, então, um novoconceito, o marketing interativo.Marketing interativo 
é o conjunto de ações de marketing direcionadas paracriar uma interação entre o cliente e a empresa, em 
que o cliente tem umpapel ativo, possibilitando a personalização e a customização dos produtos eserviços. 
(LIMEIRA, 2009)

Como neste novo ciclo o cliente passou a ter um papel ativo, o que antes erapraticado apenas por empresas 
ou profi ssionais de serviços, como consultorias e escolas, foiampliado para outras áreas de atendimentoao 
cliente, como os call centers, por exemplo.

E como tudo que envolve internet passa por constantes atualizações, com omarketing interativo não foi 
diferente. Com a evolução tecnológica dainformação e dacomunicação, o marketing interativo passou a ser 
tratado como o marketing digital oumarketing eletrônico.

Marketing Eletrônico é o conjunto de ações de marketing intermediadas porcanais eletrônicos, como a 
internet, em que o cliente controla a quantidade eo tipo da informação recebida.(LIMEIRA, 2009, p. 10)

O marketing eletrônico é uma promessa de crescimento nos próximos anos e muitosautores já o colocam 
como sendo uma estratégia competitiva que muito em breve será adotadapelas empresas.
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Capítulo 3

3.1 Conceitos de segurança da informação

O processo de proteção da informação das ameaças a sua integridade, disponibilidade e confi dencialidade, 
caracteriza-se como Segurança Informação. (Beal, 2005). Está claro que vivemos numa sociedade em que a 
informação nunca foi tão valorizada como é hoje, (Caruso&Steff en 2006) afi rmam que o bem mais valioso 
de uma empresa pode não ser o produto fabricado por seus operários ou o serviço prestado ao cliente, mas as 
informações relacionadas a esse bem de consumo ou serviço.

Ao longo da história, o homem sempre buscou dominar o conhecimento sobre o mundo que o cercava. Nos 
primórdios, ter informações úteis signifi cava a sobrevivência em meio a um ambiente radicalmente hostil. 
Com o passar do tempo e com o avanço tecnológico, as formas de registro das informações foram sendo 
alteradas, o que antes era armazenado apenas na memória dos indivíduos, passou a ser registrado através de 
símbolos com o surgimento dos primeiros alfabetos.

Como o fato de possuir informações poderia tornar algumas pessoas mais poderosas do que outras, o acesso 
às informações sempre foi restrito. Para (Caruso&Steff en 2006), “os primeiros suportes para o registro de 
informações foram as paredes das habitações humanas”, que por si já demonstravam algum tipo de segurança, 
limitando o acesso aos habitantes ou a pessoas próximas.

Atualmente, não há organização humana que não seja altamente dependente da tecnologia da informação 
(Caruso&Steff en 2006), com o advento da informática, a utilização dos computadores pessoais e a abertura 
comercial da internet [4], a quantidade de informações nunca foi tão grande e concentrada no mesmo lugar.

A norma NBR ISO/IEC 17799 (2005, p. ix) afi rma que a Segurança da Informação é: 
“Especialmente importante no ambiente dos negócios, cada vez mais interconectado. Como um resultado 

deste incrível aumento da interconectividade, a informação está agora exposta a um crescente número e a uma 
grande variedade de ameaças e vulnerabilidades”. 

Todo ambiente tecnológico precisa dispor de métodos e ferramentas de proteção das informações. 
A segurança obtida através de meios técnicos é limitada, por isso deve ser apoiada por uma gestão e por 
procedimentos adequados. (NBR ISO/IEC 17799, 2005).

Para Sêmola (2003), o resultado de uma gestão de segurança da informação adequada deve oferecer suporte 
a cinco pontos principais:

• Confi dencialidade: Somente as pessoas autorizadas terão acesso às informações;
• Integridade: As informações serão confi áveis e exatas. Pessoas não autorizadas não podem alterar os 

dados;
• Disponibilidade: O acesso às informações sempre que for necessário por pessoas autorizadas;
• Autenticidade: Garante que em um processo de comunicação os remetentes não se passem por terceiros 

e nem que a mensagem sofra alterações durante o envio;
• Legalidade: Garante que as informações foram produzidas respeitando a legislação vigente.

Estes são os cinco pilares da segurança da informação, conhecidos como C.I.D.A.L., eles nos ajudam a 
identifi car os pontos que devem ser levados em consideração sempre que é necessário manipular ou armazenar 
informações.

3.1.1 Conceitos de segurança
A maioria das defi nições de Segurança da Informação (SI) (Brostoff , 2004; Morris e Thompson, 1979; 

Sieberg, 2005; Smith, 2002;) pode ser sumarizada como a proteção contra o uso ou acesso não-autorizado à 
informação, bem como a proteção contra a negação do serviço a usuários autorizados, enquanto a integridade e 
a confi dencialidade dessa informação são preservadas. A SI não está confi nada a sistemas de computação, nem 
à informação em formato eletrônico. Ela se aplica a todos os aspectos de proteção da informação ou dados, 
em qualquer forma. O nível de proteção deve, em qualquer situação, corresponder ao valor dessa informação 
e aos prejuízos que poderiam decorrer do uso impróprio da mesma. É importante lembrar que a SI também 
cobre toda a infraestrutura que permite o seu uso, como processos, sistemas, serviços, tecnologias e outros.

A Segurança da Informação se refere à proteção existente sobre as informações de uma determinada 
empresa ou pessoa, isto é, aplica-se tanto as informações corporativas quanto às pessoais. Entende-se por 
informação todo e qualquer conteúdo ou dado que tenha valor para alguma organização ou pessoa. Ela pode 
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estar guardada para uso restrito ou exposta ao público para consulta ou aquisição.
Podem ser estabelecidas métricas (com o uso ou não de ferramentas) para a defi nição do nível de segurança 

existente e, com isto, serem estabelecidas as bases para análise da melhoria ou piora da situação de segurança 
existente. A segurança de uma determinada informação pode ser afetada por fatores comportamentais e de uso 
de quem se utiliza dela, pelo ambiente ou infraestrutura que a cerca ou por pessoas mal intencionadas que têm 
o objetivo de furtar, destruir ou modifi car tal informação.

A tríade CIA (Confi dentiality, IntegrityandAvailability) -- Confi dencialidade, Integridade e Disponibilidade 
-- representa os principais atributos que, atualmente, orientam a análise, o planejamento e a implementação da 
segurança para um determinado grupo de informações que se deseja proteger. Outros atributos importantes são 
a irretratabilidade, a autenticidade e a conformidade. Com a evolução do comércio eletrônico e da sociedade 
da informação, a privacidade é também uma grande preocupação.

Portanto os atributos básicos da segurança da informação, segundo os padrões internacionais (ISO/IEC 
17799:2005) são os seguintes:

• Confi dencialidade - propriedade que limita o acesso a informação tão somente às entidades legítimas, 
ou seja, àquelas autorizadas pelo proprietário da informação.

• Integridade - propriedade que garante que a informação manipulada mantenha todas as características 
originais estabelecidas pelo proprietário da informação, incluindo controle de mudanças e garantia do 
seu ciclo de vida (Corrente, intermediária e permanente). O ciclo de vida da informação orgânica - 
criada em ambiente organizacional - segue as três fases do ciclo de vida dos documentos de arquivos; 
conforme preceitua os canadenses da Universidade do Quebec (Canadá): Carol Couture e Jean Yves 
Rousseau, no livro Os Fundamentos da Disciplina Arquivística.

• Disponibilidade - propriedade que garante que a informação esteja sempre disponível para o uso 
legítimo, ou seja, por aqueles usuários autorizados pelo proprietário da informação.

• Autenticidade - propriedade que garante que a informação é proveniente da fonte anunciada e que não 
foi alvo de mutações ao longo de um processo.

• Irretratabilidade ou Não Repúdio - propriedade que garante a impossibilidade de negar a autoria em 
relação a uma transação anteriormente feita

• Conformidade: propriedade que garante que o sistema deve seguir as leis e regulamentos associados a 
este tipo de processo.

Para a montagem desta política, deve-se levar em conta:
Riscos associados à falta de segurança;
Benefícios;
Custos de implementação dos mecanismos.

3.2 Normas de segurança para e-commerce

Diante do risco crescente que há em torno dos ambientes informatizados, empresas e organizações do 
mundo todo criam e aperfeiçoam soluções para segurança. Dentre as soluções, estão as normas de qualidade 
voltadas à segurança das informações, como é o caso da ISO 17799 publicada em dezembro de 2000 pela 
InternationalOrganization for Standardization - ISO (Organização Internacional para Padronização). Devido 
ao interesse em tal norma, a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) publicou em 2001 a versão 
brasileira, intitulada NBR ISO 17799 – Código de Prática para a Gestão da Segurança da Informação. Em 
setembro de 2005 a norma foi revisada e publicada como NBR ISO/IEC 17799:2005. Hoje, a norma NBR 
ISO/IEC 17799:2005 compõe uma família de normas sobre gestão de segurança da informação, nomeada 
como 27000.

Sêmola (2003) afi rma que uma norma tem o propósito de defi nir regras, padrões e instrumentos de controle 
que dêem uniformidade a um processo, produto ou serviço.

Em paralelo às normas, estão os frameworks de qualidade e gestão de serviços de TI, como ITIL e COBIT. 
Estes possuem características menos rigorosas quanto à aplicação dos conceitos, já que são classifi cados como 
“Melhores Práticas”. O responsável pela análise pode adaptar o framework ou utilizar apenas os processos que 
mais lhe interessam. Diferente das normas de qualidade ISO, onde o analista tem a obrigatoriedade de implantar 
os controles exatamente de acordo com o padrão estipulado, caso contrário estará fora das conformidades.
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 O framework ITIL foi desenvolvido em 1980, pelo governo britânico, com o objetivo de melhorar os 
processos realizados pelo departamento de TI do próprio governo. (BON, 2005). A partir da sua criação, muitas 
empresas, entre elas Microsoft, IBM e HP, perceberam que poderiam melhorar seus processos utilizando o 
ITIL. Tornando- se, de fato, um padrão utilizado por todo o mundo.

3.3 Segurança em camadas

Para Sêmola (2003), a gestão de segurança da informação pode ser classifi cada em três pontos: tecnológica, 
física e humana. É muito comum organizações se preocuparem apenas a área tecnológica, focando em antivírus, 
Firewalls, e esquecerem-se dos outros aspectos que também estão envolvidos no processo. SÊMOLA (2003) 
afi rma ainda, que a todo momento as empresas são alvos de ataques nesses três aspectos com o objetivo de 
identifi car o ponto mais fraco para uma investida contra a segurança. Como grande parte das empresas deixa 
a área física e humana de lado, esses se tornaram os pontos mais freqüentes dos ataques registrados.

Uma pesquisa realizada no ano de 2000 pelo CSI (Computer SecureInstitue), em parceria com o FBI 
(Federal Bureau ofInvestigation), mostrou que 100% das empresas entrevistadas possuíam softwares antivírus 
instalados nos computadores, porém, na mesma pesquisa, 85% disseram que foram vítimas de infecções por 
vírus. Em outra questão, 91% dos entrevistados responderam ter Firewalls instalados em suas redes, entretanto, 
30% das empresas foram vítimas de invasões e 55% tiveram problemas com acessos não autorizados originados 
por funcionários. A pesquisa foi realizada entre os anos de 1998 e 2000 nos Estados Unidos e contou com a 
participação de 512 empresas de diversos setores de negócio.

Fica claro que houve investimento em tecnologia, mas outros fatores foram negligenciados. Ao término da 
pesquisa foi ressaltada a necessidade de um melhor treinamento dos usuários e funcionários das empresas com 
relação à utilização das ferramentas de segurança, bem como a criação de políticas de segurança. ADACHI 
(2004) distribui as camadas de segurança em física, lógica e humana, esta será a classifi cação tomada como 
base para o desenvolvimento deste trabalho.

Representação da divisão da segurança em camadas:

Atualmente realizar compras pela internet é bastante simples e confortável, pois basta ter acesso a web que 
você pode pesquisar os melhores preços em diversas lojas diferentes sem ter que enfrentar fi las, “vendedores 
chatos”, e o tumulto que é comum encontrarmos nas lojas físicas.

Mas para realizarmos uma compra na internet temos que observar algumas coisas que nos dê segurança de 
que estamos realmente comprando aquilo que queremos, e se as informações que estamos oferecendo durante 
a compra não serão usadas de maneira ilícita, nos trazendo prejuízos e insegurança para comprar outra vez 
pela web.

Existem vários tipos de protocolos usados para a comunicação entre aplicativos na web. Quando acessamos 
qualquer página web, o browser se comunica através do protocolo HTTP (HyperTextTransferProtocol), 
quando se quer baixar arquivos através de um servidor de e-mail é utilizado o protocolo SMTP (Simple 
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Mail TransferProtocol). Além destes existe um específi co para segurança e que devemos observar quando 
estivermos divulgando qualquer tipo de informação sigilosa na internet, seja durante um acesso a uma conta 
de e-mail, na hora de realizar uma compra ou até mesmo acessarmos nossa conta bancária, este protocolo é 
o HTTPS (HyperTextTransferProtocol Security), todas as vezes que estamos para informar algum tipo de 
informação sigilosa este protocolo “entra em ação”. O protocolo realiza um mecanismo de criptografi a nas 
informações, o que as protege, fazendo com que apenas as pessoas certas tenham acesso àquelas informações. 
Este é apenas um dos detalhes que devemos observar quando estivermos realizando uma compra através da 
internet.

Ameaças a nossa segurança tornaram-se quase uma rotina nos dias de hoje, portanto, era de se esperar que, 
no ambiente da Internet, isso não fosse diferente. E realmente não é! Assim como no mundo de tijolos, onde 
temos de trancar as portas e janelas de nossa casa, colocar grades, alarmes e tomar inúmeros outros cuidados, 
no ambiente virtual também temos de nos proteger de ocorrências como a clonagem do site, o roubo de senhas, 
o acesso a informações sigilosas trocadas entre o site e o visitante, entre outras. Existem alguns métodos para 
aumentar a segurança nas transações on-line, e os principais você vai conhecer agora.

Uma questão central para o usuário é ter certeza de que ele está transacionando com a loja correta, ou seja, 
não está trocando informações com o clone de um site conhecido. Para isso, existe o processo de certifi cação, 
no qual empresas conhecidas como “autoridades certifi cadoras” desempenham papel semelhante ao do nosso 
velho e conhecido cartório de registro. Elas vão certifi car a identidade do servidor, isto é, vão garantir aos 
visitantes de seu site que ele é realmente o que eles pensam que é. Existe um processo complexo de troca de 
chaves pública e privada por trás da certifi cação, mas o que o usuário vê é um selo que atesta a identidade do 
site e garante que ele está trocando informações com a empresa correta. Ao clicar no selo, o visitante pode 
conferir se os dados do certifi cado, como nome da empresa, endereço completo, URL, conferem com os do site 
que ele está visitando. A certifi cação pode ser obtida diretamente da autoridade certifi cadora, ou indiretamente 
pelo seu fornecedor de hospedagem, que vai estender essa facilidade a todos os sites hospedados em seu 
servidor. Essa é a situação mais comum, tendo em vista que uma certifi cação não é um investimento barato 
para uma pequena empresa.

A encriptação de dados. A encriptação, ou cifração, é o uso de uma tecnologia de segurança que protege 
a privacidade das informações trocadas entre o site e o visitante. O sistema embaralha as informações de 
forma que, se um terceiro conseguir acesso aos dados, eles estarão truncados, não podendo, portanto, ser 
utilizados. De forma simplifi cada, o processo funciona da seguinte maneira: O visitante, ao preencher dados 
em formulários do site certifi cado, protegido por uma camada SSL (Secure Socket Layer), já recebeu do órgão 
emissor da certifi cação uma chave pública a qual o navegador utiliza para encriptar os dados e enviar de volta 
ao servidor. Este, munido de uma chave privada, decripta os dados para obter os dados digitados pelo visitante.

Segurança nas transações com cartão de crédito. O cartão, que é o meio mais prático de pagamento no 
e-commerce, também é o que desperta maior receio por parte do consumidor on-line. O risco de expor os dados 
do cartão a terceiros é a grande preocupação de muitos clientes que, mesmo possuindo o cartão, preferem fazer 
pagamentos usando o boleto bancário, o que demanda mais trabalho para quem compra e para quem vende, 
além de resultar em maior demora na entrega da mercadoria adquirida. As administradoras de cartão vêm 
aprimorando os sistemas de segurança da informação no processo de pagamento on-line, de forma a tornar 
o uso do cartão o mais seguro possível, o que é plenamente justifi cável, uma vez que a segurança na Internet 
é fundamental para maior confi ança do consumidor nas compras on-line e, consequentemente, para o lucro 
dessas empresas nesse novo canal de comercialização. Anteriormente, era um fator crítico de segurança o fato 
de as lojas virtuais armazenarem em seus sistemas o número do cartão dos clientes, visto que isso aumentava 
exponencialmente os riscos de acesso indevido a essa informação. Já no sistema atual, o número do cartão não 
fi ca em poder do lojista. O cliente digita o número e a data de validade de seu cartão através de uma interface 
segura com a administradora do cartão, e esses dados não são fornecidos à loja. Uma novidade, implantada 
recentemente pela operadora Visanet, é o chamado sistema VBV, que, no momento da compra, cria mais um 
patamar de segurança ao levar o comprador à página do banco emissor para autenticação por meio de uma 
senha. É provável que, da mesma forma que não temos um mundo 100% seguro, nunca tenhamos uma internet 
100% segura. No entanto, se cada lojista se preocupar com a segurança de sua loja virtual e tomar medidas 
preventivas como as abordadas aqui, minimizará bastante os riscos, levando-os para um nível plenamente 
aceitável.
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3.4 Pilares da segurança da informação

Segurança da informação está diretamente relacionada com proteção de um conjunto de informações, no 
sentido de preservar o valor que possuem para um indivíduo ou uma organização. São características básicas 
da segurança da informação os atributos de confi dencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade, 
não estando esta segurança restrita somente a sistemas computacionais, informações eletrônicas ou sistemas 
de armazenamento. 

O conceito se aplica a todos os aspectos de proteção de informações e dados.
O conceito de Segurança Informática ou Segurança de Computadores está intimamente relacionado com 

o de Segurança da Informação, incluindo não apenas a segurança dos dados/informação, mas também a dos 
sistemas em si.

Atualmente o conceito de Segurança da Informação está padronizado pela norma ISO/IEC 17799:2005, 
infl uenciada pelo padrão inglês (British Standard) BS 7799. A série de normas ISO/IEC 27000 foram reservadas 
para tratar de padrões de Segurança da Informação, incluindo a complementação ao trabalho original do 
padrão inglês. A ISO/IEC 27002:2005 continua sendo considerada formalmente como 17799:2005 para fi ns 
históricos. A partir de 2013 a norma técnica de segurança da informação em vigor é: ABNT NBR ISO/IEC 
27002:2013.

3.5 Certifi cado SSL

O SSL (Secure Sockets Layer) é um protocolo de segurança criado pela Netscape que se tornou padrão 
internacional para troca de informações sigilosas na Internet.

A tecnologia SSL foi incorporada em todos os browsers populares e funciona automaticamente quando um 
usuário se conecta a um servidor habilitado para o protocolo. É fácil saber quando um servidor o usa, pois sua 
URL iniciará com https. O “s” vem de “Secure”

Quando o seu navegador se conecta a um servidor SSL, ele automaticamente pedirá ao servidor um 
certifi cado digital da Autoridade Certifi cadora (CA). Ela autentica a identidade do servidor para garantir que 
você não enviará dados sigilos para um hacker ou um site falso.

No entanto, se houver uma falha com a Autoridade Certifi cadora, o seu navegador irá abrir uma janela para 
informá-lo sobre o problema que encontrou, permitindo-lhe terminar a sessão ou continuar sob o seu próprio 
risco.

Tudo ocorrendo conforme o esperado, o seu browser irá automaticamente criptografar todas as informações 
que você envia para o site antes de deixar o seu computador. Quando as informações chegam a um servidor 
seguro, são decifradas usando uma chave secreta. Se o servidor envia informações de volta para você, essas 
informações também são criptografadas pelo servidor antes de serem enviadas. Seu navegador irá decifrá-las 
automaticamente no momento da chegada.

Para aqueles que utilizam um servidor seguro, também será possível autenticar os clientes que se conectam 
para garantir, por exemplo, que a pessoa não está tentando se passar por alguém que tenha acesso restrito. 
Outra característicada tecnologia SSL é a capacidade de autenticar os dados de modo que um intercessor 
não possa substituir por outros falsos sem serem detectados. Embora o SSL faça um intercâmbio on-line de 
informações sigilosas seguras, não se pode garantir que as informações continuarão a serem mantidas em 
segurança uma vez que estejam no servidor. 

Conclusão

Tomando como base o trabalho realizado, concluo, portanto, que o e-commerce é uma tendência mundial 
para todos os negócios voltados, de alguma forma, para a área de vendas, pelo fato de que o mesmo é uma 
ferramenta extremamente efetiva em termos de corte de custo e facilidade na aquisição de produtos ou serviços, 
seja por empresas, governos, empregados ou o próprio público consumidor.

Observa-se também que através do e-commerce cada vez mais a insegurança dá lugar a comodidade 
oferecida pelas empresas que realizam suas vendas através da internet. O aspecto segurança na internet abre 
casa vez mais oportunidades para empresas de tecnologia, consultoria e de auditoria.

A diversidade e facilidade das formas de pagamento tem ajudado muito a desenvolver o esse setor que 
apresenta projeções cada vez mais claras de crescimento exponencial.  
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Introdução

O tema abordado é o impacto da legalização da maconha, e como a legalização pode ajudar, ou não, a 
economia do país, e se realmente e valida legaliza-la. Como é de conhecimento geral, a maconha (Cannabis 
Sativa) é um produto tóxico, que na maior parte do mundo é ilegal como meio de consumo, porem alguns 
países já vem mudando suas visões e a legalizando. Para o intento da pesquisa, serão pesquisados e analisados 
países cujo qual legalizaram a maconha e como a legalização ajudou, ou não, na economia do mesmo, além 
de observar o impacto que ela causou na população do local..

Também são apresentados dados sobre a lucidez do usuário após o consumo da maconha, que condiz com 
a quantidade de THC(princípio ativo da maconha)  no corpo humano, que pode alterar o comportamento 
da pessoa. É mostrado, além disso, quais são os tipos genéricos da maconha, quais são suas variações e a 
quantidade de THC em cada uma delas, que afeta diretamente o organismo. Outro fato citado, são os medos e 
abstinências de uma pessoa que fuma constantemente, citando fatos reais e científi cos à respeito da droga no 
organismo de uma pessoa.

É constatado nesse trabalho como funciona a legalização em outros países, dando uma noção internacional 
do tema. Holanda, Estados Unidos, Uruguai, Israel e outros são citados como exemplo de legislações diferentes, 
que permite uma compreensão maior do consumo e uso próprio da maconha.

 Além disso, são apresentados argumentos contra e a favor da legalização, de acordo com profi ssionais 
da área de saúde, pessoas infl uentes da área sociopolítica, e internautas, como por exemplo, Fernando Henrique 
Cardoso e Ronaldo Laranjeira. Eles apresentam suas informações que obtiveram a partir de pesquisas e 
análises, sobre a droga. E também  é mostrada uma tabela com 7 argumentos contra e a favor da legalização.

 A escolha do tema veio justamente no intuito de saber, se a legalização já fosse permitida, como o 
país, as pessoas e a economia, reagiriam à respeito. O motivo dessa pesquisa é juntar diferentes tipos de 
informações e apresentá-la juntas, formando um trabalho no qual o leitor possa entender não só o motivo da 
proibição da maconha em certos países, mas como, se caso fosse legalizada, ajudaria o país, ou não. Questão 
da qual o atual Presidente do Uruguay Dr. Tabaré Vázquez esta sabiamente cuidando. 



169

Capítulo 1 – A maconha e suas questões 

O princípio ativo da maconha é o THC (delta-9-tetrahydrocannabinol). A quantidade de THC em uma dose 
pode variar intensamente de acordo com a procedência da droga e a forma como é consumida. Nos últimos 
20 anos, a sofi sticação do cultivo da maconha com técnicas hidropônicas tem aumentado muito a potência de 
todos os derivados da Cannabis. Nos anos 60 e 70 um cigarro comum de maconha continha cerca de 0,5 a 1% 
de THC, atualmente um baseado feito de skankweed ou netherweed (subespécies de Cannabis Sativa) pode 
conter cerca de 20-30%. Assim, o usuário contemporâneo de maconha na forma fumada, pode estar exposto a 
doses cerca de 15 vezes mais fortes de THC que os jovens dos anos 60 e 70.

Este fato pode ser bastante relevante se considerarmos que os efeitos do THC no cérebro variam de acordo 
com a dose consumida, e que grande parte dos estudos com maconha foram realizados na década de 70, 
utilizando doses de 5 a 25 mg de THC, o que torna obsoleto muito do que se acreditou sobre os riscos e 
consequências da maconha.

 De acordo com o site, Uo l(http://www2.uol.com.br/aprendiz): Quando retoma suas atividades, quem 
usa maconha tende a fi car desatento, disperso e com difi culdade para realizar tarefas mais complexas ou para 
processar várias informações ao mesmo tempo. Esses efeitos podem acometer também o usuário de fi nal de 
semana e ainda com mais intensidade quem consome um cigarro de maconha todo dia. Segundo os médicos, 
a capacidade de concentração fi ca comprometida durante dois ou três dias posteriores ao uso. Quem consome 
a droga três vezes por semana, pelo menos, pode apresentar menor motivação no dia-a-dia. O problema é que 
queda na produtividade, absenteísmo e falta de motivação nem sempre são atrelados ao uso de drogas pelos 
funcionários.

            A síndrome de abstinência de maconha em humanos tem sido descrita por sintomas que se iniciam já 
nas primeiras 24 horas após a cessação do uso, apresentando-se por meio de sintomas inicialmente emocionais 
e depois comportamentais. São eles: sintomas de irritabilidade, ansiedade, agressividade, angústia, agitação 
psicomotora, diminuição do apetite e perda de peso; alterações do sono como insônia e pesadelos; cansaço; 
desconforto generalizado com dores musculares, cefaleia e taquicardia e “fi ssura”. 

Pesquisa retirada do site, http://www.abpcomunidade.org.br/site/?p=279

1.1- Argumentos prós e contras a legalização

Neste Capítulo também serão apresentados alguns argumentos contra e a favor da legalização.
Os argumentos contra a legalização da maconha são bastante coerentes pois vem de pessoas que conhecem 

bastante do assunto e mostram uma visão mais complexa. Com isso os autores abaixo apresentam fatos 
relevantes:

• Ronaldo Laranjeira ( Cientista):
-“A legalização aumentaria o consumo e facilitaria o acesso à maconha. Se fosse permitido que todo mundo 

plantasse maconha em casa, não só as pessoas que consomem plantariam. Os grandes trafi cantes também, para 
fornecer a droga. O afrouxamento dos controles sociais em relação à maconha seria exatamente o oposto do 
que tem sido feito com o tabaco e o álcool, e não resolveria o problema. Estamos frente a um contrassenso. 
Para mim, o argumento de que as pessoas têm o direito sobre o próprio corpo é muito mais sério do que falar 
que a legalização da maconha não vai ter consequências sociais e de saúde pública”. (Laranjeira, 2009)

-“Essa é uma grande ilusão, porque o tráfi co é mais sofi sticado do que pensamos. Para competir com ele, 
seria preciso ter uma maconha mais barata e concentrada. Porque se você vender um cigarro de maconha por 
R$ 5, o tráfi co estará vendendo a R$ 1. Com a legalização, a oferta de maconha vai aumentar, além de o tráfi co 
continuar a vender ilegalmente. E se colocarmos no mercado uma maconha mais pura e forte, do ponto de 
vista de saúde pública, seria uma temeridade. Não há uma solução simples, não basta apenas legalizarmos a 
maconha. Essa justifi cativa de combate ao tráfi co é uma ilusão quase que pueril”. (Laranjeira, 2009)

• Hamilton Klein(diretor de inteligência da secretaria municipal antidrogas de Curitiba):
-“Só conseguimos combater as drogas com base em um tripé: repressão, prevenção e recuperação”, explica. 

De acordo com ele, o problema é que os governos trabalham, normalmente, apenas em uma frente: a repressão.
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“Fica tudo na conta da repressão. Os trabalhos de prevenção e recuperação estão começando agora”. Klein 
lembra, ainda, que países que tiveram ações de liberação de drogas voltaram atrás. “Na Holanda, esse é um 
problema de saúde pública, eles se arrependeram e estão tendo que voltar atrás”. (Klein, 11/02/2009)

Os argumentos a favor da legalização são bastante estudados e levados à tona por pessoas bem conceituadas 
no ambiente sociopolítico, como por exemplo, o ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso. Eis 
aqui alguns deles: 

• Fernando Henrique Cardoso ( ex-presidente  da República):  
-A descriminalização da posse de maconha para o consumo pessoal pode ser uma das saídas para reduzir 

o dano que as drogas trazem à sociedade. É o que defende o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. 
(Cardoso, 11/02/2009)

-Além disso ele afi rma “Ninguém pensa em liberar totalmente o uso. Mas, quando você vê os fatos, na 
verdade a maconha é menos danosa do que o álcool e o cigarro”.

- A política de drogas baseada na proibição indiscriminada de todas as substâncias e na criminalização de 
todo e qualquer uso de drogas é acima de tudo um fracasso. Décadas de “guerra às drogas” não reduziram nem 
a produção nem o consumo. As drogas podem fazer mal à saúde, mas a repressão tem consequências ainda 
mais desastrosas: violência, corrupção, fortalecimento do crime organizado, violação de direitos, difi culdade 
de acesso ao tratamento, inefi cácia das ações de prevenção. “A abordagem proibicionista só interessa ao crime 
organizado, que se fortalece na ilegalidade. A alternativa a esta política repressiva não é legalização e sim a 
regulação” .(Cardoso, 23/05/2015)

Dartiu Xavier, um professor da Unifesp, disse os seguintes argumentos a favor:
 “Ajuda a reduzir náusea e vômitos provocados pela quimioterapia em pacientes com câncer; diminui as 

dores em portadores de esclerose muscular múltipla; aumenta o apetite em vítimas de Aids ou câncer, evitando 
a desnutrição auxilia viciados em crack a largar a droga” (Xavier, 2012).

Fonte: http://www.cartacapital.com.br/politica/a-guerra-de-argumentos-pro-e-contra-a-legalizacao-da-maconha-106.html
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Eduardo Patriota Gusmão Soares um escritor do site www.bulevoador.com.br disse com suas palavras 
em uma matéria de seu site: “Como muitas outras ervas, a cannabis sativa possui propriedades medicinais. O 
cannabinóide tetrahidrocannabinol,é capaz de destruir células de leucêmicas. “A maconha é uma das substâncias 
mais seguras que existem””, foi com essa convicção que o neurocientista e farmacologista Daniele Piomelli, 
considerado um dos maiores especialistas do mundo no assunto, defendeu o uso medicinal da polêmica erva. 
Pessoas com esclerose múltipla também têm benefícios ao fumar maconha, diversas pesquisas já mostraram 
isso. Ela também ajuda no combate a diversos outros problemas, como estresse, pressão alta, ansiedade, 
insônia, perda de apetite, cólicas menstruais e problemas intestinais. Bem, se a maconha não tem o potencial 
de causar problemas como o cigarro e o álcool, não faz sentido liberar estes e proibir aquela. Ou proíbe-se 
tudo, ou libera-se tudo, já que dos 3, a maconha é o menos prejudicial. O governo deveria apenas supervisionar 
toda a cadeia de produção, a fi m de garantir a qualidade e o pagamento de impostos. O dinheiro seria revertido 
para campanhas antidrogas e para fi nanciar a repressão às drogas verdadeiramente perigosas, como cocaína, 
crack, heroína, etc. O tráfi co perderia parte de sua força, embora isso não seja capaz de reduzir a criminalidade 
a curto prazo. E claro, dever-se-ia proibir o consumo de maconha e de cigarro (principalmente deste) em 
ambientes fechados ou com crianças (sim, isso inclui até mesmo dentro da sua própria casa).” (Soares, 2011)

1.2- Decisões Atuais no Brasil

No segundo semestre de 2015, o Supremo Tribunal Federal, voltou a levar em pauta a discussão sobre 
o porte próprio e a legalização da maconha. Os ministros Luiz Edson Fachin e Luís Roberto Barroso, do 
Supremo Tribunal Federal (STF), votaram no dia 10 de setembro a favor da descriminalização do porte de 
maconha para consumo pessoal. Com isso, existem agora três votos na Corte para não mais considerar crime 
a posse da droga para uso próprio. Faltam ainda os votos de oito ministros para uma decisão fi nal sobre o 
assunto. Em seu voto, Luís Roberto Barroso também propôs um critério objetivo para diferenciar o usuário 
do trafi cante: seria considerado porte para uso pessoal a posse de até 25 gramas de maconha ou seis plantas 
fêmeas. Pelo voto de Barroso, essa quantidade valeria até que o Congresso legislasse sobre o tema com um 
critério defi nitivo.

Os 11 ministros estão analisando um Recurso Extraordinário que questiona se o artigo 28 da Lei de Drogas 
é inconstitucional. Esse artigo prevê que é crime adquirir, guardar ou transportar droga para consumo pessoal, 
assim como cultivar plantas com essa fi nalidade. O julgamento não analisa a questão da venda das drogas, que 
continuará ilegal qualquer que seja o resultado.

A atual legislação, de 2006, prevê penalidades para quem carrega drogas para seu próprio uso. Não há 
condenação à prisão, mas o usuário pode ter de cumprir penas alternativas, como prestação de serviços à 
comunidade ou comparecimento a programa ou curso educativo.

 Apesar das discussões a respeito disso, o assunto não foi concluído e continuam em pauta os debates 
sobre porte próprio e legalização da maconha.

1.3- Visão Internacional

Holanda, Espanha e alguns estados dos Estados Unidos permitem a produção, o cultivo em clubes ou o 
consumo com restrições de maconha, de acordo com os casos, mas, com a aprovação do projeto no Uruguai, 
o país sul-americano é o primeiro no mundo em que o Estado controla a venda ao consumidor.

“A venda de maconha por parte do Estado para os consumidores registrados é algo inédito em nível 
mundial”, disse à agência de notícias France Presse (AFP) Ivana Obradovic, que liderou o estudo de políticas 
públicas e sua avaliação no Observatório Francês sobre Drogas e Toxicomanias (OFDT).

Até agora, há modelos de legislação nos quais se permite o cultivo pessoal com fi ns recreativos, como 
no caso dos estados do Colorado e de Washington, nos Estados Unidos, da Espanha - com clubes sociais de 
maconha - e da Holanda, conhecida desde 1976 por seus históricos “coff ee shops”, lojas que vendem drogas. 
Vários países, como Canadá e Israel, têm programas legais para o cultivo de maconha medicinal, mas não 
permitem o cultivo de maconha para uso recreativo.

A nova lei uruguaia prevê um registro dos consumidores de maconha e um limite de compra de 40 gramas 
mensais em farmácias: será um mercado fechado e controlado pelo Estado. Os preços serão módicos - quase 
um dólar o grama - e não diferenciados para evitar a concorrência entre fornecedores.
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Um pouco mais cautelosa, mas igualmente aberta ao debate sobre a legalização da droga, é a posição da 
Organização de Estados Americanos (OEA), que em um recente relatório estabeleceu diferentes cenários para 
o futuro: um centrado na melhoria da saúde pública, outro na segurança e um terceiro em uma experiência 
com a regulação.

Em geral pode-se observar abaixo como funciona a legislação nos países citados: 

Estados Unidos:
Empresários estão investindo alto no comércio legalizado de maconha, nos Estados Unidos. A porta de 

entrada para esse novo negócio foi a liberação do uso recreativo da droga no Colorado e em Washington no 
fi m de 2012. Neles, o consumo de pequena quantidade é permitido para maiores de 21 anos - algo em torno de 
até 30 gramas. Segundo uma recente pesquisa Gallup, 58% dos norte-americanos aprovam a medida.

Atualmente, dezenove estados também autorizam médicos a receitar no apoio de tratamento de doenças. 
Como consequência, a implementação das políticas do uso da maconha no país é realizada em nível estadual 
ou municipal.

Holanda:
Na Holanda, onde a venda de maconha foi autorizada na prática e sem muito alarde nos anos de 1970, não 

houve um “boom” no uso. Pode-se comprar a planta em lojas especiais a partir dos 18 anos. Já a compra e 
venda da maconha em qualquer outro lugar é ilegal.

O cultivo e a venda por atacado de maconha são igualmente “tolerados” em pequenas quantidades, algo 
aproximado em 5 gramas. Embora o uso ao ar livre seja proibido, ele também é “tolerado” na maioria dos 
locais.

Assim sendo, a maconha não é legalizada, mas o sistema descriminalizou o usuário e regularizou a venda 
de pequenas quantidades em condições restritas. Por outro lado, tanto a posse quanto o comércio, o transporte 
e a produção de todas as outras drogas são expressamente proibidos e reprimidos com efi ciência - as penas 
podem chegar aos 12 anos de prisão.

Portugal:
Portugal foi um dos primeiros países do mundo a adotar uma polêmica mudança na lei sobre as drogas. 

Desde 2001, ninguém pode ser preso por usar drogas. Até o início do ano, era possível comprar drogas 
alucinógenas em mais de 40 lojas do país, mas, após as mortes de alguns clientes, os produtos foram proibidos 
em alguns locais.

Atualmente, a posse de maconha é limitada a 25 gramas de erva. Os limites são defi nidos por 10 doses 
diárias e, se forem excedidos, é considerado que existe tráfi co de drogas.

Espanha:
Desde a década de 1990, foram criadas associações sem fi ns lucrativos para distribuição de maconha e 

os associados podem retirar aproximadamente 20 gramas por semana. Nesses locais, só podem se cadastrar 
pessoas maiores de 18 anos, que já sejam usuários habituais da erva e que tenham sido indicados por um ou 
mais associados.

Com esse modelo, os espanhóis têm conseguido não apenas retirar uma grande fonte de lucro dos trafi cantes, 
mas também reduzir os danos associados ao uso de maconha.

Canadá:
Canadá foi o primeiro país no mundo a permitir legalmente o uso da maconha para fi ns medicinais. 

Os canadenses podem cultivar maconha e consumir a erva se tiverem receita médica e um documento de 
autorização emitido pelo governo.

A produção comercial e a venda da maconha para outros fi ns que não medicinais ainda são consideradas 
crime.

Israel:
A maconha é uma droga ilegal em Israel. No entanto, a utilização terapêutica foi permitida a partir de 1993, 

de acordo com o Ministério da Saúde. Atualmente, a erva é usada no país para o tratamento de milhares de 
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pessoas que sofrem de doenças como câncer, Parkinson, esclerose múltipla, doença de Crohn e transtorno de 
estresse pós-traumático, de acordo com o governo.

Além desse, os países da América do Sul também tem sua legislação em relação a maconha:

Argentina:
A situação na Argentina é um pouco complicada. Apesar de existir uma lei que criminaliza o uso, a Suprema 

Corte do país considerou esta disposição inconstitucional em 2009. O entendimento que vigora hoje é que 
tanto o uso quanto o porte de drogas para uso pessoal são descriminalizados. Não existe um critério objetivo, 
em termos de quantidade de drogas, que faça distinção entre trafi cantes e usuários. Mas em sua decisão, a 
Suprema Corte defi niu que a posse para uso pessoal é aquela em pequenas quantidades e deixa nas mãos do 
juiz esta análise e de outras circunstâncias, caso a caso.

 Bolívia: 
O uso e o porte de drogas para uso pessoal são descriminalizados, mas a lei prevê a internação compulsória 

dos consumidores. A Bolívia não fi xou quantidades que façam a distinção entre trafi cantes e usuários. Tal 
diferenciação, explicou o relatório, é feita com o auxílio de um especialista em saúde pública. 

 Chile:
Em solo chileno, o uso e o porte de drogas para uso pessoal são descriminalizados, mas vistos como 

infração. O consumo em público ou em ambientes privados são punidos com medidas socioeducativas que 
podem ser ainda associadas a sanções administrativas. Não há critérios objetivos para a diferenciação entre 
trafi cantes e usuários e tal avaliação dependerá da interpretação do juiz. 

 Colômbia:
Na Colômbia, o uso e o porte de drogas para uso pessoal são descriminalizados. Há uma proibição 

constitucional, mas uma decisão da Suprema Corte do país considerou que tal proibição não implica na 
criminalização para casos de uso pessoal. Na contramão de seus irmãos sul-americanos, a Colômbia adota 
critérios objetivos para determinar quem é trafi cante e quem é usuário. De acordo com o relatório, isso 
acontece a partir da análise da quantidade de drogas apreendidas da sua natureza. A quantidade máxima para 
que o porte seja visto como para uso pessoal é de 20 gramas para maconha. Plantações de maconha com até 
20 mudas ainda são consideradas como uso pessoal, mas se for detectada a intenção de venda, perderá essa 
característica. 

 Equador:
No Equador, o uso e a posse de drogas para uso pessoal são descriminalizados, desde que sejam respeitados 

os limites de quantidade determinados em lei. Para maconha, a quantidade máxima é de 10 gramas. O relatório 
lembra que tal determinação é uma inovação recente nas leis equatorianas e que veio à tona em uma reforma 
de 2013. 

 Paraguai:
O uso e a posse de drogas para uso pessoal são descriminalizados, desde que sejam respeitados os limites 

impostos pela lei. No que diz respeito à maconha, a quantidade máxima para uso pessoal é de 10 gramas. A lei 
não deixa clara qual seria a quantidade máxima para casos médicos, mas alerta: se a quantidade em mãos for 
maior que aquela receitada pelo médico, a situação muda de fi gura e o infrator poderá passar de dois a quatro 
anos na cadeia.

 Peru:
Também no Peru o uso e a posse de drogas para uso pessoal são descriminalizados, desde que sejam 

respeitados os limites impostos pela lei. Em circunstâncias nas quais o usuário possa vir a representar um 
risco para a comunidade, a internação e tratamento compulsórios podem ser discutidos. O limite máximo de 
maconha para uso pessoal é de 8 gramas e é proibido plantar.
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 Uruguai:
Primeiro país do planeta a regulamentar todo o ciclo da maconha, o Uruguai descriminaliza o uso e a 

posse de drogas para uso pessoal. Não há limites para distinção de usuários e trafi cantes de maconha, mas a 
lei estabelece que a quantidade máxima de maconha que uma pessoa pode portar por mês e para uso pessoal 
é de 40 gramas

 Venezuela:
O uso e o porte de drogas para uso pessoal não são descriminalizados, mas sim despenalizados. Na prática, 

isso signifi ca que não há penas de prisão, mas medidas de segurança como a internação obrigatória e a expulsão 
do país no caso de estrangeiros. Para o porte ser caracterizado como uso pessoal, é necessário respeitar o limite 
de 20 gramas de maconha. 

 Na América Central, Caribe e América do Norte, tem também a sua legislação e visão sobre a maconha:

 Costa Rica:
Na Costa Rica tanto o uso quanto o porte de drogas para uso pessoal são descriminalizados. Não há critérios 

objetivos de quantidades que diferenciem o trafi cante do usuário, mas a jurisprudência está se consolidando: 
uma decisão mencionada pelo relatório absolveu pessoas acusadas de portarem 200 gramas de maconha por 
considerar que tal quantidade seria destinada ao uso pessoal.

 El Salvador:
Neste que é considerado um dos países mais violentos do mundo, tanto o uso quanto o porte de drogas 

para uso pessoal não são descriminalizados. Uma reforma no sistema penal realizada em 2013 reduziu as 
penas nestes casos e há um limite de quantidade para que o caso seja encarado como uso pessoal. No caso da 
maconha, esse limite é de 2 gramas.

 Guatemala:
Assim como em El Salvador, na Guatemala o uso e o porte de drogas para uso pessoal não são 

descriminalizados. A distinção de quem é trafi cante e quem é usuário fi ca nas mãos do juiz e não há critérios 
objetivos para tanto.

 Honduras:
No país mais violento do planeta, o uso e o porte de drogas para uso pessoal não são considerados crimes. 

Segundo o relatório, o consumidor pode ser internado compulsoriamente por até 30 dias e deve pagar uma 
multa. No caso de reincidência, tanto o período de internação quanto o valor da multa sofrerão aumentos. Não 
há critérios objetivos para diferenciar usuários e trafi cantes e fi ca nas mãos de um médico legista a decisão 
sobre se a quantidade portada por uma pessoa pode ser considerada como para uso pessoal ou não.

Jamaica:
Na Jamaica, o uso e o porte para uso pessoal são descriminalizados apenas para a maconha, mas sanções 

administrativas podem ser aplicadas. A quantidade máxima que pode ser portada para fi ns de consumo pessoal 
é de aproximadamente 57 gramas.

 Belize:
Uso e porte de drogas para uso pessoal não são descriminalizados. A quantidade que defi nirá se uma pessoa 

é trafi cante ou consumidor é de 6 gramas para a maconha. Contudo, lembra o relatório, a lei do país prevê que 
quantidades maiores podem ser consideradas para uso pessoal dependendo das circunstâncias. 

 México:
O uso e o porte de drogas para uso pessoal são descriminalizados, desde que não seja ultrapassado o limite 

imposto por lei e que é de 5 gramas para maconha. Ademais, há que se analisar o peso e a natureza da droga 
para determinar quem é trafi cante e quem é usuário.
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Os casos de EUA e Canada já foram citados acima.

 Outros países da Europa também possuem suas legislações e visões sobre a legalização, confi ra abaixo:

 Áustria:
De acordo com o relatório, o uso não é uma conduta prevista em lei, mas a posse de drogas para uso pessoal 

não é descriminalizada. No caso de pequenas quantidades, o consumidor pode ser condenado a até seis meses 
de prisão ou a sanções administrativas. O promotor tem a liberdade de arquivar os casos dependendo das 
circunstâncias e do parecer de alguma autoridade ligada à saúde. O critério que diferencia trafi cante de usuário 
leva em conta a quantidade de droga, a frequência do uso, a existência de dependência e também a natureza da 
substância. A quantidade máxima considerada como uso pessoal é de 2 gramas para a maconha. 

 Alemanha:
O uso é descriminalizado e o porte de drogas para uso pessoal, apesar de não ser explicitamente 

descriminalizado, pode não ser alvo de processo dependendo da posição do promotor e da Corte. Não há 
previsões de punições para estes casos. A diferenciação entre trafi cantes e usuários varia de acordo com 
o estado. Dentre os critérios mencionados pelo relatório estão os limites fi xados por decisões judiciais. A 
quantidade máxima para uso pessoal também varia de acordo com o local, mas está fi xada em entre 6 e 15 
gramas de maconha.

 Bélgica:
O uso é descriminalizado e o porte para uso pessoal é descriminalizado apenas no caso da maconha. Para o 

uso pessoal, o consumidor pode ter de arcar com uma multa e, se reincidir, pode passar até 3 meses na prisão. 
A quantidade máxima que caracteriza uso pessoal é de 3 gramas de maconha ou 1 planta.

 Bulgária:
O uso é descriminalizado, mas pode ser alvo de sanção administrativa. A posse para uso pessoal não é 

descriminalizada e a pena pode variar entre um e seis anos de prisão para drogas vistas como “maior risco” e 
de um a cinco para aquelas consideradas como “risco moderado”. 

 Chipre:
O uso e o porte de drogas para uso pessoal não são descriminalizados. A pena dependerá da quantidade de 

droga em análise e também da natureza da substância. A posse daquelas consideradas “mais fortes” pode ser 
punível com prisão perpétua. Há exceções previstas para os casos nos quais a dependência fi car comprovada 
e a quantidade máxima que caracteriza uso pessoal é de até 30 gramas de maconha.

 Croácia:
Na Croácia, o uso em público é proibido e passível de multa e o porte de drogas para uso pessoal não é 

descriminalizado. Multas para estes casos podem chegar a até 14 mil euros. A lei que regula o tema não prevê 
critérios objetivos de quantidade de drogas para distinguir trafi cantes e usuários, mas considera se há, ou não, 
a intenção de vender a substância. Casos de dependência são vistos como exceções. 

 Dinamarca:
O uso não é uma conduta prevista em lei, mas o porte de drogas para uso pessoal não é descriminalizado. 

O porte de até 10 gramas de maconha é geralmente punível com multa. Dentre os critérios estabelecidos para 
diferenciar quem será julgado pelo código criminal do país está a quantidade de droga em questão. No caso da 
maconha, o limite de posse para uso pessoal é de até 10 quilos. 

 Eslováquia:
O uso é descriminalizado, mas o porte para uso pessoal não. A quantidade de droga que determinará que 

seu porte possa ser visto como para uso pessoal será avaliada caso a caso e por um especialista.



176

Eslovênia:
Na Eslovênia, o uso e o porte de drogas para consumo pessoal são descriminalizados. O porte pode ser 

encarado como uma infração não penal punível com multa de até 648 euros ou até cinco dias de prisão. O país 
não conta com critérios objetivos de distinção entre trafi cantes e consumidores.

 Estônia:
O uso não é uma conduta prevista em lei e o porte para uso pessoal é descriminalizado. De acordo com 

o relatório, ambos são punidos apenas com sanções administrativas. Não há critérios para separar quem é 
trafi cante de quem é usuário. Em geral, mostrou a análise, considera-se como uso pessoal o máximo de até 
10 vezes a dose de um usuário médio. Para determinar quanto seria isso, o país confi a na jurisprudência e 
também em especialistas que irão avaliar caso a caso. Se fi car detectada a intenção de venda, independente da 
quantidade de substâncias em questão, o caso será tratado como tráfi co.

 
Finlândia:
Na Finlândia, nem o uso e nem o porte de drogas para uso pessoal são descriminalizados e pessoas que 

incorrerem nestes crimes podem ter de enfrentar seis meses de prisão. A distinção entre trafi cantes e usuários 
é feita com base na análise da quantidade de droga apreendida e a sua natureza. O máximo de maconha que se 
pode portar para que seja considerado para uso pessoal é de 15 gramas.

 França:
Assim como na Finlândia, o uso e o porte de drogas para uso pessoal não são descriminalizados e podem 

ser penalizados com até um ano de prisão e multa que pode chegar a 3.750 euros. O país não distingue porte 
para uso pessoal de tráfi co.

 Grécia:
Os gregos tampouco descriminalizaram o uso e o porte de drogas para uso pessoal. A posse é punida com 

um ano de prisão e multa, mas o uso não é registrado como crime desde que a pessoa não cometa um delito 
num período de cinco anos. Quem comprovar ser dependente químico da substância em questão será internado 
para tratamento. Para determinar quem é trafi cante e quem é usuário são avaliados quesitos como a quantidade 
de droga apreendida e a sua natureza. A quantidade máxima de maconha que uma pessoa pode carregar para 
que seja considerado para uso pessoal é até 20 gramas.

Hungria:
Na Hungria, o uso e a posse de drogas para uso pessoal não são descriminalizados, tampouco há distinção 

entre um e outro. Pequenas quantidades podem ser punidas com até dois anos de prisão, mas esta punição pode 
ser substituída por outras medidas de acordo com o caso. O fator principal que distingue um trafi cante de um 
consumidor é a intenção da venda. 

 

Irlanda:
O uso de drogas na Irlanda é descriminalizando, desde que a substância em questão não seja ópio. O 

porte de drogas para consumo próprio tampouco é descriminalizado, mas é visto como ofensa. Se a droga 
em questão for maconha, a lei confere um tratamento mais leve ao ofensor. De acordo com o relatório, para 
determinar quem é trafi cante e consumidor são avaliados o tipo de droga e a reincidência na ofensa. 

 Itália: 
O uso não consta na lei e o porte de drogas para uso pessoal é descriminalizado, mas punível com sanções 

administrativas. A distinção legal entre trafi cante e consumidor é feita com base no peso e natureza da droga 
em questão.

 Letônia:
Assim como na Itália, o uso de drogas na Letônia não consta na lei penal e o porte de drogas para uso 

pessoal foi descriminalizado, mas é passível de punição administrativa que pode variar de 15 dias a até 2 anos 
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de prisão. No país, o critério usado para distinguir trafi cantes e consumidores é o peso e a natureza da droga 
apreendida. A quantidade máxima que ainda é considerada como para uso pessoal, no caso da maconha, é de 
até 5 gramas.

 Lituânia:
Na Lituânia, tanto o uso quanto o porte de drogas para uso pessoal são descriminalizados, mas podem ser 

penalizados com sanções administrativas desde que não seja detectada a intenção de venda. Por lá, a lei usa 
critérios como quantidade de droga e natureza da substância para determinar se tratar de um trafi cante ou 
consumidor. A quantidade máxima de maconha que pode ser portada para que o uso pessoal se caracterize é 
de 5 gramas.

 Luxemburgo:
O uso e o porte são descriminalizados apenas nos casos que envolvem maconha, mas são passíveis de 

multa. Não há critérios objetivos que defi nam tráfi co e consumo pessoal.

 Malta:
O uso de drogas não é visto como crime (com exceção do ópio), mas o porte de drogas para uso pessoal 

não é descriminalizado e é punível com penas de até 12 meses de prisão e multa. A quantidade de droga é o 
fator principal a ser analisado na hora de distinguir trafi cantes e consumidores. O limite máximo de maconha 
é de até 300 gramas.

 Noruega:
O uso e o porte de drogas para uso pessoal não são descriminalizados no país. O porte pode ser punido com 

até seis meses de prisão. Agora, se a droga for encontrada estocada, é considerado que há a intenção de venda. 
Neste caso, a pena pode ser de até dois anos se a quantidade encontrada for pequena (máximo 15 gramas no 
caso da maconha).

 Polônia:
O uso não consta na lei e o porte de drogas para uso pessoal não é descriminalizado. Nestes casos, a pena 

é de até um ano de limitações à liberdade e multa. A lei polonesa não distingue usuário de trafi cante, mas há 
um entendimento de que tal diferenciação seja feita de acordo com a prática judicial.

 Reino Unido:
O uso de drogas é passível de sanção administrativa (com exceção do uso de ópio, que ainda é crime) e 

o porte de drogas para consumo próprio não é descriminalizado. No caso do Reino Unido, as penalidades 
dependem de uma série de variantes. Se a droga é considerada como forte, a pena pelo porte para uso pessoal 
pode ser de até sete anos. A distinção entre trafi cantes e consumidores é feita com base na análise da natureza 
da droga, a quantidade apreendida, as circunstâncias e a pureza. 

 Republica Tcheca:
No país, tanto o uso quanto o porte de drogas para uso pessoal são descriminalizados, mas puníveis 

com sanções administrativas. O peso, a natureza e a pureza da droga apreendida são os fatores usados pelas 
autoridades para diferenciar trafi cantes e consumidores.

 Romênia:
O uso de drogas é proibido no país, mas, segundo levantado pelo relatório, o sistema penal romeno não 

prevê penas para este tipo de conduta e há apenas menções ao tratamento voluntário. O porte de drogas para 
consumo pessoal não é descriminalizado e as penas variam de três meses até dois anos para drogas de baixo 
risco.

 Suécia:
Na Suécia, o uso não é descriminalizado, mas é visto como infração de menor relevância. Já o porte de 

drogas para uso pessoal é considerado um crime de menor potencial ofensivo, nota o relatório. As penas 
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variam entre seis meses e até seis anos de prisão e é a jurisprudência a responsável por delimitar os critérios 
de distinção entre tráfi co e consumidor. Dentre os principais estão o peso e a natureza da droga apreendida.

Holanda, Portugal e Espanha já foram citados acima.

Capítulo 2 – Maconha e a Economia
   

2.1- Impacto econômico caso ocorresse a legalização

Legalizar a maconha no Brasil poderia render entre R$ 5 bilhões e R$ 6 bilhões por ano para os cofres 
públicos, de acordo com um estudo divulgado pela Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados.

Seria cerca de 40% do que o país arrecada hoje em impostos sobre bebidas alcoólicas e 60% da arrecadação 
com o tabaco.

A metodologia foi inspirada em um estudo feito em 2010 para o Instituto Cato por Jeff rey Miron, de 
Harvard, e Katherine Waldock, da New York University.

“Legalização signifi ca menos violência, menos gastos do governo e a abertura de uma nova fonte de 
taxação. A experiência internacional mostra que a legalização funciona”, disse Miron em entrevista para 
EXAME.com no ano passado.

A maconha é a droga ilícita mais consumida do mundo. Nos últimos anos, experiências de legalização tem 
sido feitas com resultados promissores em lugares como o Uruguai e os estados americanos do Colorado e 
Washington.

Portugal, que descriminalizou todas as drogas há 15 anos, é hoje o país com as menores taxas de consumo 
entre jovens da Europa.

2.2- Impacto na economia sobre o consumo

O trabalho da Câmara usa dados de uma pesquisa sobre consumo de 2005, que estimou que 1,8% da 
população brasileira usa maconha mensalmente (ou 2,7 milhões de pessoas).

Tomando como base a regulação uruguaia, cada uma delas poderia comprar até 40 gramas de maconha por 
mês.

Com preço de US$ 1,20 o grama e cotação de R$ 3,60 por dólar, chega-se a R$ 4,20 por grama, R$ 2.073 
por usuário por ano e um mercado total do tamanho de R$ 5,69 bilhões.

Mas essa é a estimativa sem aumento no consumo. Os críticos alegam que a legalização faria a demanda 
explodir, mas há quem aposte que o fi m do fator “fruto proibido” causaria o efeito contrário.

No estado americano do Colorado, verifi cou-se um crescimento acima de 17% na prevalência mensal pós-
legalização. Um aumento do tipo por aqui levaria o gasto anual em maconha para R$ 6,68 bilhões.

2.3- Impostos

Legalizar é a parte fácil; o difícil é regular. Impostos, por exemplo: se são muito pesados e aumentam 
demais o preço, o mercado clandestino continua atrativo. Mas se são muito baixos, o preço desaba, o consumo 
é incentivado e o Estado não consegue arrecadar.

O estudo da Câmara supõe que a maconha estaria sujeita aos mesmos impostos e alíquotas do cigarro. As 
empresas envolvidas pagariam CSLL, IPI, PIS/COFINS e Imposto de Renda em nível federal e ICMS em 
nível estadual (São Paulo foi usado como referência).

No cenário sem aumento de demanda, são arrecadados R$ 5 bilhões. Com aumento no uso, são R$ 5,9 
bilhões para os cofres públicos.

2.4- Ganhos econômicos com a legalização

A legalização da maconha também faria o país economizar o dinheiro atualmente gasto para perseguir, 
processar, julgar e manter presas as pessoas que usam e vendem a substância.

Desde 2006, a lei já estabelece que ninguém deve ser preso por ser consumidor. No entanto, como não há 
uma quantidade defi nida para separar usuário de trafi cante, essa confusão continua sendo feita (com prejuízo 
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maior para negros e pobres).
O estudo estima que quase R$ 1 bilhão seria economizado no sistema prisional, mas que não há dados 

sufi cientes para estimar o impacto pontual sobre polícia e Judiciário, já que eles são estáveis em estrutura e 
número de funcionários e atuam sobre todo tipo de crime.

2.5- Gastos econômicos com a legalização

O Relatório Brasileiro sobre Drogas de 2010 concluiu que, em 2007, 0,8% das internações associadas a 
transtornos mentais e comportamentais pelo uso de drogas resultaram do uso de canabinoides.

Supondo que não haja mudança nessa proporção, esse gasto teria sido de R$ 6,2 milhões em 2014. Uma 
legalização poderia até aumentar o consumo, mas haveria controle dos níveis de THC, o princípio ativo do 
produto, e menos marginalização.

Por isso, o estudo estima um impacto nulo, mas a verdade é que faltam dados e experiências internacionais 
de longo prazo para estimar possíveis efeitos de longo prazo sobre coisas como acidentes, produtividade e 
aposentadorias precoces ou na diminuição da corrupção policial, por exemplo.

Capítulo 3-  Os efeitos da legalização da maconha

A liberação em alguns Estados americanos já permite novas descobertas sobre as consequências do uso.
A fl exibilização das leis de consumo de maconha nos Estados Unidos na última década levou a um 

aumento do uso da substância entre pessoas com mais de 18 anos. Hoje, 23 Estados americanos consideram 
legal alguma forma de consumo. Alguns permitem a posse de pequenas quantidades para uso pessoal, outros 
descriminalizaram o consumo, outros admitem o uso médico.

Na contramão dessa tendência de aumento, o consumo entre os adolescentes diminuiu, apesar de eles 
perceberem cada vez menos perigo na droga. Os especialistas alertam que essa menor percepção de risco 
poderia levar, no futuro, a uma maior procura de maconha pelos mais novos.

Outros dados revelam ainda que admissões hospitalares por problemas relacionados à maconha aumentaram 
em Denver, no Estado do Colorado, onde a lei admite uso recreativo da droga. Na Califórnia, onde o uso 
médico é aprovado, a droga agora está mais disponível do que há dez anos e a polícia vem encontrando mais 
motoristas dirigindo sob efeito de maconha, o que pode levar a mais acidentes. Já em Seattle, apesar de uma 
maior prevalência de consumo frequente, houve diminuição de internações médicas e de problemas com a 
polícia. As informações, publicadas no periódico Journal of Addiction Medicine e reveladas pelo jornal inglês 
Daily Mail, são da Universidade do Texas em Austin e do Escritório de Estratégias para Drogas de Denver.

Já um outro novo estudo, publicado no início de fevereiro, na versão on-line do periódico Jama Internal 
Medicine, sugere que o uso diário de maconha pode, no longo prazo, “empobrecer” o vocabulário na vida 
adulta. Os participantes foram acompanhados por até 25 anos. Eles tiveram de responder a testes cognitivos 
que avaliaram memória, foco e habilidade para tomar decisões rápidas. Não foram observadas outras alterações 
signifi cativas, além da difi culdade para recordar palavras. A pesquisa, realizada pela Universidade de Lausanne, 
na Suíça, investigou quase 3.500 pessoas que começaram a usar maconha no início da vida adulta.

À medida que mais leis, mundo afora, fl exibilizam a posse e o consumo recreativo, será importante medir, 
no longo prazo, os impactos que o eventual uso contínuo da maconha pode ter na capacidade cognitiva. 
Essas informações são particularmente importantes para os adolescentes. Eles estão em processo acelerado de 
formação de suas conexões neuronais. Com esses dados em mãos, médicos e especialistas poderiam, em tese, 
antecipar problemas e, eventualmente, interferir no padrão de consumo.

Conclusão

Com esse trabalho, foi possível concluir que caso a maconha seja legalizada, o país poderia ter ganhos 
econômicos, porem poderia não ser muito bem aceito uma legalização pela população, apesar de termos visto 
que em muitos países o uso é descriminalizado, não saberíamos como seria a reação do povo brasileiro, se 
seria ou não aceito.

Os motivos da não legalização estão nos pontos observados nos argumentos dos especialistas, onde dizem 
que não reduziria o trafi co e ainda aumentaria a demanda. Já os que são a favor defendem o contrario, que 
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no caso a legalização diminuiria sim o trafi co e com ela poderia ser mais controlada as internações para 
dependentes entre outros pontos.

Se houver um plano bem estruturado para legalização da maconha ela pode ser uma boa proposta econômica 
para o governo, caso haja um controle nas vendas, nos impostos, e no combate ao trafi co.

Com o estudo feito pela Câmara dos deputados, podemos ver que vários países já descriminalizam o uso 
da droga, e esse pode ser um ponto a ser seguido pelo país nos próximos anos. 

As consequências da legalização ainda não são totalmente desmistifi cadas, porem com o tempo poderemos 
saber se é uma boa ou não legaliza-la.

Metodologia de Pesquisa

Nesse trabalho foi utilizado a metodologia de pesquisa descritiva que consiste em:
Realizar o estudo, a análise, o registro e a interpretação dos fatos do mundo físico sem a interferência do 

pesquisador. São exemplos de pesquisa descritiva as pesquisas mercadológicas e de opinião (Barros e Lehfeld, 
2007).

A fi nalidade da pesquisa descritiva é observar, registrar e analisar os fenômenos ou sistemas técnicos, sem, 
contudo, entrar no mérito dos conteúdos.

Nesse tipo de pesquisa não pode haver interferência do pesquisador, que deverá apenas descobrir a 
frequência com que o fenômeno acontece ou como se estrutura e funciona um sistema, método, processo ou 
realidade operacional.

O processo descritivo visa à identifi cação, registro e análise das características, fatores ou variáveis que 
se relacionam com o fenômeno ou processo. Esse tipo de pesquisa pode ser entendida como um estudo de 
caso onde, após a coleta de dados, é realizada uma análise das relações entre as variáveis para uma posterior 
determinação do efeitos resultantes em uma empresa, sistema de produção ou produto (Perovano, 2014).

A pesquisa descritiva pode aparecer sob diversos tipos: documental, estudos de campo, levantamentos, etc, 
desde que se estude a correlação de, no mínimo, duas variáveis.

Espontaneidade: o pesquisador não interfere na realidade, apenas observa as variáveis que, espontaneamente, 
estão vinculadas ao fenômeno;

– naturalidade: os fatos são estudados no seu habitat natural;
– amplo grau de generalização: as conclusões levam em conta o conjunto de variáveis que podem estar 

correlacionadas com o objeto da investigação (Parra Filho e Santos, 2011).
A pesquisa descritiva é, juntamente com a pesquisa exploratória, a mais habitualmente realizada pelos 

pesquisadores sociais preocupados com a atuação prática. É também a mais solicitada por organizações como 
instituições educacionais, empresas comerciais, partidos políticos etc.
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